
 ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก

ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2564

เร่ือง

ของ



หน้า

1

ส่วนที ่ 1 2

3

5

6

ส่วนที ่ 2 7

8

9-16

17

1/3

1/3

25

39

47

49

51

51

56

60

61

61

65

สารบญั

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

บันทึกหลักการและเหตุผล  (แบ่งเป็นด้าน)

ค าแถลงงบประมาณ  (รายรับ)

รายจ่ายจ าแนกตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  (การอนุมัติ)

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ  (รายจ่าย)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

รายงานประมาณการรายรับ

แผนงานบริหารทัว่ไป

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ข้อมูลพืน้ฐาน อบต.โนนกอก

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา

แผนงานบริหารงานคลัง

งานระดับมัธยมศึกษา

งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอื่น



70

70

77

83

83

93

95

96

96

99

105

105

115

115

117

งบกลาง 117

1/52

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานงบกลาง

งานไฟฟ้าถนน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ภาคผนวก

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย/แผนงาน)

งานกีฬาและนันทนาการ

 -  2  -

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน











































ประมาณการรายจ่าย รวมทัง้สิ้น   66,044,400  บาท   จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไป รวม 9,436,949 บาท
   งบบุคลากร รวม 6,429,440  บาท
     เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,484,800  บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080  บาท

เพือ่จ่ายป็นค่าเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จ านวน 2 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และหนังสือท่ี มท 0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 

กนัยายน 2554

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี จ านวน   42,120  บาท
1. นายยกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และหนังสือที ่มท 
0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 กนัยายน 2554

25

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. ดังน้ี
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และหนังสือที ่มท 
0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 กนัยายน 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,480  บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.โนนกอก ดังนี้
1. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และหนังสือที ่มท 
0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 กนัยายน 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,800,000  บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้แก่
1. ประธานสภา จ านวน 1 อัตรา
2. รองประธานสภา จ านวน 1 อัตรา
3.เลขานุการสภา จ านวน 1 อัตรา
4. สมาชิกสภา อบต. จ านวน 17 อัตรา
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
 และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลและเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 และหนังสือที ่มท 
0809.7/ว2084 ลงวันท่ี 30 กนัยายน 2554
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,944,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,016,120  บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด จ านวน 6 อตัรา  ดังนี้
1. ปลัด อบต.

2. หัวหน้าส านักปลัด
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
6. เจา้พนักงานธุรการ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวนภาระค่าใช้จา่ยด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ของปลัด อบต. และหัวหน้าส านักปลัด ท่ีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวนภาระค่าใช้จา่ยด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,623,360  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ส านักปลัด อบต.โนนกอก ดังนี้
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพวิเตอร์
5. ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ
6. พนักงานขบัรถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน 2 อตัรา
7. นักการภารโรง  จ านวน 2 อตัรา 2 อตัรา 
8. แม่บ้าน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เร่ือง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29 กนัยายน 2558 

และหนังสือ ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 27



เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 95,160  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง ส านักปลัด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29  

กนัยายน 2558 และหนังสือ ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท
0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558

งบด าเนินงาน รวม 2,895,270 บาท
   ค่าตอบแทน จ านวน 604,500  บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 400,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัยและคณะกรรมการสรรหาพนักงาน
 คณะกรรมการออกขอ้สอบ และคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอกให้ปฏิบัติหน้าทีอ่นัเป็นประโยชน์แกอ่งค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกต้ัง ได้แก ่นายทะเบียนอ าเภอคณะกรรมการ 
เลือกต้ังท้องถิ่น คณะกรรมการ 13 หน่วยการเลือกต้ังและอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
3. ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งตามสิทธิ์
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จา่ยได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบั
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจา้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว38ลงวันท่ี
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลกเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3072

ลงวันท่ี 29 กนัยายน  2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจา่ยเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการเลือกต้ังท้องถิ่นตามระเบียบก าหนด
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 84,500  บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยดุราชการให้แก่
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนักงานส่วนต าบลทีม่ีสิทธิเบิกจา่ยค่าเช่าบ้าน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของ ขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และปรับปรุง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กมุภาพนัธ์  2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000  บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 200,000 บาท

1. รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าเยบ็กระดาษ  เขา้ปกหนังสือ  ขอ้บัญญัติ  คู่มือต่างๆ  แผนพฒันาต่างๆเป็นต้น
  (3) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
  (4) ค่าจา้งเหมาบริการท าวารสารเผยแพร่  ค่าจดัท าเว็บไซด์ อบต.โนนกอก
และค่าจา้งเหมาอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการรับรองและพธิีการ จ านวน 30,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม  ตรวจการปฏิบัติงานต่างๆ 
การประชุมสภาท้องถิ่น  การประชุมบางคร้ังคราวท่ี อบต.จดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่28

 กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจา่ยเงินค่ารับรองหรือค่า
เล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29



รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจา้ง  ท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไปไปปฏิบัติราชการ
ยงัทีต่่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2561

1. โครงการจดังานรัฐพธิี วันส าคัญและงานนโยบายของรัฐบาล จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานรัฐพธิี งานเฉลิมพระเกยีรติ และสนับสนุน
โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ งานนโยบายของรัฐบาล โดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ปูายประชาสัมพนัธ์อื่นๆ ค่าน้ าด่ืม น้ าแขง็
 ค่าจดัสถานท่ี ค่าเคร่ืองเสียง และอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน
 การจดัการแขง่ขนักฬีา และการส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก หน้าที ่138 ขอ้ท่ี 7

2. โครงการเลือกต้ังท้องถิ่น จ านวน 300,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังท้องถิ่น เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการเลือกต้ังอื่นๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ อบต. โดยมีค่าใช้จา่ย ประกอบด้วย
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัพมิพร์ายชื่อ คู่มือ และค่าใช้จา่ย 
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675   ลงวันที ่6  

กรกฎาคม  2561

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1705

 ลงวันที ่20 มีนาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 0014/ว 582 ลงวันท่ี 16

กรกฎาคม 2563 เร่ือง การเตรียมการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2564

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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3. โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจา้ง จ านวน 250,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพของผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจา้ง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าปูายโครงการ ค่าจดัสถานที ่ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร
ตค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก หน้าที ่137 ขอ้ท่ี 1

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี จ านวน 20,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯโดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าจดัสถานท่ี ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
 ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมคร้ังท่ี 1 หน้าท่ี 7 ขอ้ที ่3

5. โครงการอออกให้บริการประชาชนในพืน้ทีต่ าบลโนนกอก จ านวน 15,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการออกให้บริการประชาชนต าบลโนนกอก 
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าจดัสถานที ่ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 137 ขอ้ท่ี 3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพสินอื่นๆของ อบต.

โนนกอก ได้แก ่รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า คอมพวิเตอร์ เคร่ืองตัดหญ้า
เคร่ืองพน่หมอกควัน และทรัพยสิ์นอื่นๆ ของอบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนุายน 2558
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ค่าวสัดุ รวม 775,770  บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
ใช้งานไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด
กรรไกร แปลงลบกระดาน ท่ีถพูืน้ แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นปูาย

ชื่อส านักงาน ขาต้ัง
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แกก่ระดาษ แฟมู ปากกา ธง ผ้าปูโต๊ะ ผ้า หมึกเคร่ือง
ถา่ยเอกสาร สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี สมุดประวัติขา้ราชการ น้ าด่ืม
ไว้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ และอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ.2553

 และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐพ .ศ. 2560

และหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0514/ว101 ลงวันท่ี 27 กนัยายน 2536

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 45,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถว้ยชาม แกว้น้ า น้ ายาถพูืน้ น้ ายาล้างจานไม้กวาด คูลเลอร์ 
มีด ผ้าปูโต๊ะฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0514/ว101 ลงวันท่ี 27 กนัยายน 2536

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 102,509  บาท
เพือ่จขา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอร่ี
หัวเทียน กรวยจราจร ฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ที ่กค 0514/ว101 ลงวันที ่ 27 กนัยายน  2536
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 200,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค 0514/ว101 ลงวันที ่27 กนัยายน 2536

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 23,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองปร้ิน 
แผ่นดิสก ์เคร่ืองส ารองไฟ และอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
 ที ่กค 0514/ว101 ลงวันที ่27 กนัยายน 2536

วัสดุอื่น จ านวน 200,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุการเลือกต้ัง ค่าแบบพมิพ ์ค่ากระดาษพมิพค่์าวัสดุประจ า
หน่วยเลือกต้ัง ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานเลือกต้ัง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 เร่ืองการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การต้ังงบประมาณเพือ่เป็นค่า
ใช้จา่ยในการด าเนินการเลือกต้ังท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0514/ว101 ลงวันท่ี 27 กนัยายน  2536
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ค่าสาธารณูประโภค รวม 400,000  บาท
ค่าไฟฟาู จ านวน 300,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟาูส านักงาน อบต.โนนกอก และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523ลงวันท่ี
 20 มิถนุายน พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของทีท่ าการ อบต.โนนกอก และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทัว่ไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523ลงวันท่ี
20 มิถนุายน พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบริการคู่สายอนิเตอร์เน็ตทีท่ าการ อบต.โนนกอกและศพด.

อบต.โนนกอกและค่าระบบบริหารจดัการเว็บไซด์ 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี
20  มิถนุายน พ.ศ.2559 เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 97,500  บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,500  บาท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน
จดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน  15,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน จ านวน  12,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบเขน็
2) เป็นเคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว
4) รัศมีตัดหญ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจถุงัน้ ามันเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า1.50 ลิตร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560

 - เป็นไปตามผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่5
หน้า 46 ขอ้ท่ี 3

จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่าแบบขอ้แขง็ จ านวน  9,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่าแบบขอ้แขง็ จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560

 - เป็นไปตามผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับที ่5
หน้า 46 ขอ้ท่ี 2
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   ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 46,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับใช้งานประมวลผล
จ านวน 2 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม
2563)

คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
 1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยบูนแผงวงจรหลักทีม่ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)

จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปูนพมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD

(1920x1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ จ านวน 15,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 -  มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพสี์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า -สี)ได้
 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

 - มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทัว่ไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000  บาท
   เงินอุดหนุน รวม 20,000  บาท
   เงินอดุหนุนส่วนราชการ
     สนับสนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการสนับสนุนศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 9616 ลงวันที่
24 มิถนุายน พ.ศ.2553 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,943,320  บาท
   งบบคุลากร รวม 2,111,820  บาท
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,111,820  บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,201,320  บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง ดังนี้
1.นักบริหารงานการคลัง
2.นักวิชาการเงินและบัญชี
3.เจา้พนักงานการเงินและบัญชี
4เจา้พนักงานพสัดุ
5.เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านาณภาระค่าใช้จา่ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง ทีม่ีสิทธิได้รับตามระเบียบ
 ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138ลงวันท่ี
30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านาณภาระค่าใช้จา่ยด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 220,020  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าจา้งลูกจา้งประจ า ต าแหน่ง เจา้พนักงานการเงินและบัญชี
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0809.3/ว 293 ลงวันที ่9
กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการเบิกจา่ย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่5) และ(ฉบับที ่6)
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 642,960  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจา้ง กองคลัง ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีก่ารเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได้
3.ผู้ช่วยเจา้พนักงานพสัดุ
4.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีพ่สัดุ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29 กนัยายน
 2558 และหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท  0809.5/ว 36

 ลงวันที ่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง จ านวน 5,520  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้ง ตามระเบียบ ค าส่ัง
 หนังสือส่ังการ เร่ือง การให้พนักงานและลูกจา้งได้รับเงินเพิม่ ค่าครองชีพชั่วคราว
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29 กนัยายน
2558 และหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  ลงวันท่ี
26-ส.ค.-58
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งบด าเนินงาน รวม 684,000  บาท
   ค่าตอบแทน รวม 80,000  บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 80,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก ่
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้งงานกอ่สร้าง ของ อบต. หรือค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดอื่นๆ ท่ี อบต. ออกค าส่ังและมีระเบียบการเบิกจา่ยท่ีก าหนดไว้ 
2. ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานและลูกจา้ง 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072

ลงวันท่ี 29 กนัยายน  2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 509,000  บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 164,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
  (3) ค่าจา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันที ่27

 พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจา้งท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทาง 
ไปไปปฏิบัติราชการยงัท่ีต่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2561

โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น อบต.โนนกอก จ านวน 300,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาจดัแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นของ อบต .

โนนกอก และลงโปรแกรม LTAX3000 ค านวณภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพร้อมลง
ส ารวจพืน้ที ่หมู่ที ่1-10 ต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิ์น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 0107 

ลงวันท่ี 8 มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 19 ขอ้ท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพยสิ์นอื่นๆ
ของ อบต.โนนกอก เช่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว 1334

ลงวันท่ี  9  มิถนุายน  2558
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ค่าวสัดุ รวม 90,000  บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายใุช้งาน
ไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัดฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่กระดาษ แฟมู ปากกา หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร
สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอปุกรณ์เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000  บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งไปรษณียใ์นการประกาศสอบราคา
ประกวดราคา หรือส่งพสัดุลงทะเบียนต่างๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523

ลงวันท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ.2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 147,500  บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,500  บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน
จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 56,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดต้ัง  จ านวน 2 เคร่ือง
กองคลัง ห้องการเงิน และห้องพสัดุ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคารวมติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟฟาูเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วย
ส่งความเยน็และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6) การจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ้ 3) นอกเหนือจากการ
พจิารณาด้านราคาแล้ว เพือ่เป็นการประหยดัพลังงานควรพจิารณาจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง  แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 69,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับใช้งานประมวลผล
จ านวน 3 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม
2563)

คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
 1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยบูนแผงวงจรหลักทีม่ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)

จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปูนพมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD

(1920x1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ จ านวน 22,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) เคร่ืองละ 7,500 บาท จ านวน 3 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 -  มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพสี์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า -สี)ได้
 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

 - มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,120,280  บาท
   งบบคุลากร รวม 761,280  บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 761,280  บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 145,080  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 1 อตัรา ดังนี้
1.เจา้พนักงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการค านาณภาระค่าใช้จา่ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 546,120 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไปท่ีปฏิบัติงาน
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 4 อตัรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีปู่องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
2.พนักงานขบัรถบรรทุกน้ า
3.พนักงานประจ ารถน้ า จ านวน 2 อตัรา
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เร่ือง หลัก
เกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับท่ี 5) ลว. 29 กนัยายน 2558 และ
หนังสือ ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลว 26 ส.ค. 2558 

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 70,080 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งท่ีปฏิบัติงานปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบ ค าส่ัง หนังสือส่ังการ เร่ือง การให้พนักงาน
และลูกจา้งได้รับเงินเพิม่
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เร่ือง หลัก
เกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับท่ี 5) ลว. 29 กนัยายน 2558 และ
หนังสือ ส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว ลว ส ค0809.5/ว 36 ลงวันที ่26 47
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งบด าเนินงาน รวม 359,000  บาท
   ค่าตอบแทน รวม 50,000  บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าเบีย้เล้ียง ส าหรับสมาชิก อปพร. หรือผู้ทีไ่ด้รับ การแต่งต้ังมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในกจิกรรมท่ี อบต.จดัขึ้นหรือตามค าส่ังของ อบต. ทีใ่ห้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เวร-ยาม จดุตรวจหรือจดุคอยเหตุเป็นบางคร้ัง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จา่ยของ อปพร. พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 3 มิถนุายน 2560

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยให้แก ่อปพร.
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560

ค่าใช้สอย รวม 309,000  บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
  ค่าเปล่ียนถา่ยน้ ายาถงัดับเพลิง จ านวน   70,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเปล่ียนถา่ยน้ ายาถงัดับเพลิงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันที ่27

 พฤษภาคม 2541

รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 239,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาเฝูาเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในทรัพยสิ์นของ อบต.

ตามรายการดังนี้ก และโรงสูบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสุขสันต์
1) ค่าเฝูาส านักงาน อบต.โนนกอก
2) ค่าเฝูาโรงสูบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

3) ค่าเฝูาโรงสูบน้ าประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านสระ หมู่ท่ี 10

4) ค่าเฝูารักษารถแบคโฮ อบต.โนนกอก 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน บริหารทัไ่ปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันที ่27

 พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานปอ้งกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000  บาท
   งบด าเนินงาน รวม 180,000  บาท
   ค่าใช้สอย รวม 150,000  บาท
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอื่นๆ
1. โครงการเดินรณรงค์ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 20,000  บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเดินรณรงค์ปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าจดัท าปูาย ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
 ค่าจดัสถานท่ี และค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0816.5/ว2726

ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0810.6/ว1463

ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว3334

ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2561

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว3188 ลงวันที ่28 

พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0816.3/ว1331

ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอกหน้าท่ี 55 ขอ้ท่ี 1

2. โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ จ านวน 30,000  บาท
เพือ่จา่ยป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าจดัท าปูาย
 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/1634

ลงวันท่ี 22 กนัยายน 2557

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว4202

ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3892 ลงวันที ่28 มิ.ย.63

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.4/ว1123

ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 56 ขอ้ท่ี 2
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3. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพบิัติประจ าองค์การบริหารส่นต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจติอาสาภัยพบิัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าจดัท าปูาย ค่าอาหาร 
ค่าอาหาว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ในการอบรม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และ
การเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0229/ว7367 ลงวันท่ี 4 ธ.ค.2562

 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว440

ลงวันท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563

4. โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกนัภัยฝุายพลเรือน หลักสูตรจดัต้ัง อบต .โนนกอก จ านวน 50,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปูองกนั
ภัยฝุายพลเรือน หลักสูตรจดัต้ัง อบต.โนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าลงทะเบียนผู้เขา้อบรม ค่าจา้งเหมารถ - รับส่งพร้อมส าภาระของผู้เขา้อบรม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกนัฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยให้แกอ่าสาสมัคร
ปูองกนัภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จา่ยของอาสา
สมัครในการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

ค่าวสัดุ รวม 30,000  บาท
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 30,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุท่ีใช้ในงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น กระบอง ไฟฉาย รองเท้าดับเพลิง และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปูองกนัภัยฝุายพลเรือนและระงับอคัคีภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 4,462,280  บาท
   งบบคุลากร รวม 3,993,280  บาท
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) รวม 3,993,280  บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,285,980 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นในกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามรายการดังนี้
1.เงินเดือนผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน 1 อตัรา
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อตัรา
3.เงินเดือนนักวิชาการวัฒนธรรม จ านวน 1 อตัรา
4.เงินเดือน ครู คศ.2      จ านวน 2 อตัรา
5.เงินเดือน ครู คศ.1   จ านวน 3 อตัรา
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 852,100 บาท อดุหนุนท่ัวไป 1,433,880 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30

ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000  บาท
เพือ่จา่ยแป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารการศึกษาท่ีมีสิทธิพงึได้ตามระเบียบ
 ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30

 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ
เพือ่จา่ยเป็นเงินวิทยะฐานะช านาญการส าหรับขา้ราชการครู คศ . 2 จ านวน 2 อตัรา จ านวน 84,000  บาท
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว138

ลงวันท่ี 30  ธันวาคม  2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวนภาระค่าใช้จา่ย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 51
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,451,880  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนแกพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไปท่ีปฏิบัติ
งานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็นดังนี้
1.ค่าตอบแทนผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ จ านวน 1 อตัรา
2.ค่าตอบแทนพนักงานขบัรถรับ - ส่งนักเรียน  จ านวน 1 อตัรา
3.ค่าตอบแทนพนักงานจา้งทัว่ไป ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 อตัรา
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้
4.ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน 2 อตัรา 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29

กนัยายน 2558 และหนังสือ ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ ว 36

 ลงวันที ่26 สิงหาคม 2558

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 129,420  บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน
จา้งท่ัวไป ท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29 ก.ย. 2558

และหนังสือ ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลว. 26 สค.2558

งบด าเนินงาน รวม 319,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 30,000  บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000  บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่จา่ย
เป็นค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจา้ง
ตามสิทธิทีไ่ด้รับการประเมินและตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จา่ยได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 - เป็นไปตามระหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่
28 เมษายน  2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการ 52



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนต าบล
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013

ลงวันท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
ค่าใช้สอย รวม 244,000 บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 154,000

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
  (3) ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และพืน้ทีโ่ดยรอบของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
  (4) ค่าจา้งเหมาบริการท าวารสารเผยแพร่ และค่าจา้งเหมาอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยว
กบัการศึกษา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10

กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการ

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม ตรวจการปฏิบัติงาน การรับรองด้านกจิกรรม
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28

กรกฎาคม 2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณและการเบิกจา่ยเงิน ค่ารับรอง  
หรือค่าเล้ียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 30,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจา้งท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทาง 
ไปไปปฏิบัติราชการยงัท่ีต่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2561 53



ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุง รักษา และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพสินอื่นๆของ อบต.

โนนกอก ได้แก ่รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า คอมพวิเตอร์ เคร่ืองตัดหญ้า
เคร่ืองพน่หมอกควัน และทรัพยสิ์นอื่นๆ ของอบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1134

ลงวันท่ี 9 มิถนุายน 2558

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

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายใุช้งาน
 ไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด 
 กรรไกร แปลงลบกระดาน
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่กระดาษ แฟมู ปากกา หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร
สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยว
กบัการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือถว้ยชาม แกว้น้ า น้ ายาถพูืน้ น้ ายาล้างจานฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยว
กบัการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 15,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นดิสก์
เม้าท์ และอปุกรณืเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ และค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553

และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
   ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ
   โครงการเปล่ียนหลังคาอาคารไทยเขม้แขง็ จ านวน 150,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมหลังคาอาคารไทยเขม้แขง็ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัการศึกษา
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งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 5,589,500 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 3,129,500 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 374,500 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก จ านวน 210,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของ ศพด. อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที ่27

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 42 ล าดับท่ี 2

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษระรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
กจิกรรมพฒันาผู้เรียน จ านวน 64,500 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรียนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 3274 ขอ้ 9

โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาการปฐมวัยระดับอ าเภอ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเด็กนักเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต .โนนกอก
เขา้ร่วมการแขง่ขนัทักษะวิชาการประถมวัยระดับอ าเภอ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว3274 ขอ้ 9
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 1 ขอ้ท่ี 4

โครงการจดักจิกรรมวันแม่แห่งชาติ จ านวน 5,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันแม่แห่งชาติ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 

สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  หน้าท่ี 42 ล าดับท่ี 5
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โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 25,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 

สิงหาคม  2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  หน้าท่ี 42 ล าดับท่ี 1

โครงการพฒันาศักยภาพส่งเสริมประสบการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการพฒันาศักยภาพส่งเสริมประสบการร์ของ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าจดัสถานท่ี 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมฉบับท่ี 5
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก หน้าที ่1 ล าดับท่ี 3

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง จ านวน 30,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการพาน้องท่องโลกกว้างของ ศพด. อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที ่10

 สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 43 ล าดับท่ี 6

โครงการส่งเสริมสร้างแรงจงูใจของเด็กเล็ก จ านวน 15,000  บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการส่งเสริมพฒันาการสร้างแรงจงูใจของเด็กเล็ก 
อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10

 สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก หน้าท่ี 2 ล าดับท่ี 4
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ค่าวสัดุ รวม  2,715,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,560,000  บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ของ ร.ร.ประถมศึกษาในเขตต าบลโนนกอก
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที ่8
พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก หน้าท่ี 119 ล าดับท่ี 4

ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จ านวน 735,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ อาหารกลางวันให้เกบ็เด็กเล็กนของ ศพด.อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที ่8
พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก หน้าท่ี 42 ล าดับท่ี 3

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถรับ - ส่งนักเรียน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ.2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค 0514/ว101 ลงวันที ่27 กนัยายน 2536

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 45,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจดัซ้ือจดัหาวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับเด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19

 มิถนุายน 2561
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วัสดุการศึกษา จ านวน 315,000  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ วัสดุต่างๆ ดังนี้
1.ค่าวัสดุการศึกษา          จ านวน  255,000  บาท
2.ค่าหนังสือแบบเรียน จ านวน   30,000   บาท
3.ค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน   30,000   บาท
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอ่น
วัยเรียนและประถมศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19

มิถนุายน  2561

งบเงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 2,500,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,500,000 บาท
อดุหนุนโครงการแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการแขง่ขนัศิลปหัตถกรรมให้กบัโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืน้ท่ีต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616

ลงวันท่ี 24 มิถนุายน 2553

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 119 ล าดับท่ี 2 

อดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก จ านวน 2,400,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนอาหารกลางวันให้กบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ี
ต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616

ลงวันท่ี 24 มิถนุายน 2553

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
(พ.ศ.2561-2564) หน้าท่ี 119 ขอ้ท่ี 3
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อดุหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีต าบลโนนกอก จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพืน้ท่ีต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว9616

ลงวันท่ี 24 มิถนุายน 2553

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 20 ขอ้ที ่2

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 60,000 บาท
   งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม  60,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการพีส่อนน้อง จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการด าเนินโครงการพีส่อนน้อง
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยาศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  หน้าท่ี 58 ขอ้ท่ี 16

โครงการเพิม่ศักยภาพนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น จ านวน 25,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนโนนกอกวิทยา ในการด าเนินโครงการเพิม่ศักยภาพ
นักเรียนให้สามารถศึกษาต่อหรือวัดผลทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 21 ขอ้ท่ี 1
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 1,397,750 บาท
   งบบคุลากร รวม 1,214,700 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,214,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 718,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 อตัรา ได้แก่
1.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
2.นักวิชาการสุขาภิบาล ช านาญการ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 390,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิและนักงานจา้งท่ัวไป
กองสาธารณสุข จ านวน 2 อตัรา ได้แก่
1.พนักงานขบัรถบรรทุกขยะ
2.พนักงานขบัรถกู้ชีพ
3.ผู้ช่วยเจา้พนักงานสาธารณสุข
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29

กนัยายน 2558 และหนังสือ ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ท่ี มท
0809.5/ ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 63,900 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง ตามระเบียบ หนังสือส่ังการ
เร่ือง การให้พนักงานและลูกจา้งได้รับเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที ่5) ลงวันท่ี 29

กนัยายน 2558 และหนังสือ ส านักงาน กจ. กท. และก.อบต. ท่ี มท
0809.5/ ว 36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558
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งบด าเนินงาน รวม 175,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้งตามสิทธิ์
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จา่ยได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กนัยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และวันหยดุราชการ
ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว1452  ลงวันที ่27

 พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจา่ยเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้ง ท่ีได้รับค าส่ังให้เดินทางไป
ปฏิบัติราชการยงัท่ีต่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั
สาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่4)พ.ศ.2561

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

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายใุช้งาน
 ไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่กระดาษ แฟมู ปากกา หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร
สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางท่ี กค 0514/ว 1011 ลงวันท่ี 27 กนัยายน 2536 64



งบลงทุน รวม 8,050 บาท
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,050 บาท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน
จดัซ้ือกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1,550 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ระเบียบกรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพสัดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว60 ลงวันท่ี 17

มีนาคม 2560

จดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบั
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ระเบียบกรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพสัดุของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว60 ลงวันท่ี 17

มีนาคม 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 2,445,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 2,045,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 1,215,000 บาท
   รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 880,000 บาท
        เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้

  (1) ค่าจา้งเหมาบริการพนักงานกู้ชีพประจ ารถกู้ชีพ (EMS)

  (2) ค่าจา้งเหมาพนักงานประจ ารถขยะ
  (3) ค่าจา้งเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ า
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452

 ลงวันที ่27  พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม  2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชน และการเบิกจา่ย
เงินค่าจา้งเหมาบริการ 65



   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
1. โครงการคูคลองสวยน้ าใส จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการคูคลองสวยน้ าใส
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ส่ือประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุอื่นๆและค่าใช้จา่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  หน้าท่ี 141 ล าดับท่ี 2

2. โครงการบริหารจดัการขยะแบบบูรณาการ จ านวน 30,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท
 0810.5/ว 627 ลงวันท่ี 7  มีนาคม  2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  หน้าท่ี 116  ขอ้ท่ี 5

3. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเต้นแอโรบิค จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
เต้นแอโรบิคโดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ สมนาคุณวิทยากร 
และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที ่10 

สิงหาคม  2555 เร่ืองค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก หน้าที ่60  ล าดับท่ี 4
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4. โครงการสร้างพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น จ านวน 75,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการสร้างพืน้ท่ีปลอดโรคพษิสุนัขบ้า
ในระดับท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจดัสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.3/ว235 

ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  
0819.3/ว 1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 6  ขอ้ท่ี 1

5. โครงการอบรมฟืน้ฟศัูกยภาพทีมกู้ชีพ จ านวน 70,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมฟืน้ฟศัูกยภาพทีมกู้ชีพ
ต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่า  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม และการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก  หน้าท่ี 60  ล าดับท่ี 2

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุง รักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพยสิ์น
อื่นๆ ของ อบต. เช่น รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพฉกุเฉนิ (EMS) เคร่ืองคอมพวิเติร์ 
เคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปรับอากาศ และทรัพยสิ์นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที ่22

มีนาคม  2560 
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ค่าวสัดุ รวม 830,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท
  เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอร่ี

 และวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 500,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกขยะ 
และรถขดุตักตีนตะขาบ เคร่ืองพน่หมอกควัน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพสัดุของหน่วย พ.ศ. 2553

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับท่ี 9)และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 275,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์เช่น น้ ายาเคมีพน่หมอกควัน  
หรือพน่ฝอยละออง เพือ่ระงับโรคและปูองกนัการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 1891.3/ว 3362 ลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2555 เร่ือง การด าเนินการปูองกนัและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2120 

ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563

 - หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1375 ลงวันที ่8
พฤษภาคม 2563

 - หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1433 ลงวันที ่14

พฤษภาคม 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดที ่มท 0808.2/ว2787 ลงวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2563
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วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จา่ยป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แปูนพมิพ ์แผ่นดิสก ์ผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ และอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพสัดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับท่ี 9)

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อดุหนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลโนนกอก จ านวน 200,000 บาท

เพือ่อดุหนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอดุหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  หน้าท่ี 121  ล าดับท่ี 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์
อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 200,000 บาท

เพือ่อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอดุหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   
0891.4/ว1659 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท   
0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม  2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 22  ขอ้ที ่1
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 953,630 บาท
งบบคุลากร รวม 780,630 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 780,630 บาท
 เงินเดือนพนักงาน จ านวน 549,540 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองสวัสดิการสังคม จ านวน 2 อตัรา ดังนี้
1.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม
2.เจา้พนักงานพฒันาชุมชน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 1,890 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ตามคุณวุฒิให้แกพ่นักงาน
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี
30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ ภาระค่าใช้จา่ยด้านการ
บริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินเพิม่การครองชีพ
ชั่วคราวของขา้ราชการ และลูกจา้งประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ท่ีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 187,200 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ กองสวัสดิการสังคม
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพฒันาชุมชน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัพนักงานจา้ง (ฉบับที5่) ลงวันท่ี 29 ก.ย.2558

และหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี26 ส.ค.2558 

งบด าเนินงาน รวม 127,000 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้งตามสิทธิ์
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จา่ยได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กนัยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามสิทธิทีไ่ด้รับและตามท่ีกฏหมายก าหนดใหจา่ยได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0809.3/ว 1013

ลงวันท่ี 18  กมุภาพนัธ์  2559
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452

 ลงวันที ่27  พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม  2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชน และการเบิกจา่ย
เงินค่าจา้งเหมาบริการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการเดินทาง

ปฏิบัติราชการยงัท่ีต่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ
 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิ์น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของ อบต.โนนกอก เช่นคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว 1555

ลงวันท่ี 22  มีนาคม  2560
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ค่าวสัดุ รวม 23,000 บาท
     วัสดุส านักงาน จ านวน 13,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายใุช้งาน
 ไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่กระดาษ แฟมู ปากกา หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร
สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางท่ี กค 0514/ว 1011 ลงวันท่ี 27 กนัยายน 2536

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์แปูนพมิพ ์และอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 19,000 บาท
ค่าไฟฟาู จ านวน 19,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟาูของร้านค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ท่ี 7 ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523

ลงวันท่ี 20  มิถนุายน พ.ศ. 2559  เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 46,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,000 บาท
ครุภัณฑ์ส านักงาน

จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 11,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ จดัหาตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน จ านวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560

จดัซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 4,500 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมวางเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 1 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 23,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับใช้งานประมวลผล
จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม
2563)

คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
 1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยบูนแผงวงจรหลักทีม่ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)

จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปูนพมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD

(1920x1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560 75



จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ จ านวน 7,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 -  มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพสี์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า -สี)ได้
 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

 - มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,170,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอื่นๆ
1. โครงการ "น้ าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน จ านวน 30,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการ "น้ าคือชีวิต" ศาสตร์พระราชา
สูแปลงเกษตรผสมผสาน โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ
ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 4  ขอ้ที ่3

2. โครงการงานศพปลอดสุราและบุหร่ี จ านวน 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการงานศพปลอดสุราและบุหร่ี
เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพและลดค่าใช้จา่ยในการจดังาน
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 4 ขอ้ท่ี 1
3. โครงการจดังานวันผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวันผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจดัสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน
การจดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 57  ขอ้ท่ี 1
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4. โครงการจดังานวันสตรีสากล จ านวน 65,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวันสตรีสากล
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจดัสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน
การจดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี 57  ขอ้ท่ี 2

5. โครงการจดัฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจดัฝึกอบรม ศึกษาดูงานส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพผู้สูงอายโุดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจดัสถานท่ี ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 5 ขอ้ท่ี 4
6. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยในพืน้ทีต่ าบลโนนกอก ทีพ่งึจา่ย
ได้ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ะเบียบกฎหมายก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการสงเคราะห์ผู้ปุวย 
ท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1792
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว2073

ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว2207

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2715

ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติมคร้ังท่ี 5 หน้าท่ี 4  ขอ้ที ่1 78



7. โครงการผู้สูงวัยใฝุธรรมะ สร้างปัญญาและพฒันาจติใจ จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการผู้สูงวัยใฝุธรรมะ สร้างปัญญาและพฒันาจติใจ โดยมีค่า
ใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าปูาย ค่าจดัสถานที ่ค่าอาหาร อาหารว่างและค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว6290 ลงวันที ่18 ต.ค.62

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว0803 ลงวันที ่6 ก.พ.63

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 6 ขอ้ท่ี 5
8. โครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลโนนกอก จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสนับสนุนและส่งเสริม
กลุ่มอาชีพต าบลโนนกอก โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์อื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 7 ขอ้ท่ี 7
9. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าจดัสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง
ด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 6 ขอ้ท่ี 6
10. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบักฏหมาย พรบ.ต่างๆและรณรงค์ยติุความรุนแรงต่อเด็ก จ านวน 20,000 บาท

สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร บุคคลในครอบครัว
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฏหมาย พรบ.ต่างๆ และรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร บคุคลในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าปาูย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุอื่นฯ
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห ์งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 5 ขอ้ท่ี 3                   79



11. โครงการอบรมปูองกนั และแกป้ัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนโดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าวัสดุอปุกรณ์อื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 4 ขอ้ท่ี 2
12. โครงการอบรมให้ความรู้  พฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการอบรม พฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งเหมารถโดยสาร ค่าเช่าท่ีพกัและค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังานการ
จดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  หน้าท่ี 58 ขอ้ท่ี 4

13. โครงการอบรมให้ความรู้  พฒันาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 240,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรม พฒันาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจา้งเหมารถโดยสาร ค่าเช่าท่ีพกัและค่าอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
 โนนกอก หน้าท่ี 57  ขอ้ท่ี 3
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14. โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอบรมเศรษฐกจิพอเพยีงโดยมีค่าใช้จา่ย
ประกอบด้วย ค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร
และค่าอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.3/ว1953 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)   หน้าท่ี 111  ขอ้ท่ี 3

15. โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาสท่ียากไร้ จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอาย ุผู้ด้อยโอกาสทีย่ากไร้
ในพืน้ท่ีต าบลโนนกอก ค่าวัสดุอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทีร่ะบียบ กฏหมายก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จา่ยเพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ.2561-2564)  เพิม่เติมแผนคร้ังท่ี 5 หน้าที ่4  ขอ้ท่ี 2

ค่าวสัดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุงานกอ่สร้างซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กบัผู้ยากไร้ เช่น ไม้
อฐิบล็อค ปูน ทราย หิน ตะปู และวัสดุอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19  มีนาคม 2561  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี  มท  0808.2/ว  0444  ลงวันที ่ 24 มกราคม 2561
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วัสดุอื่น จ านวน 170,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกนัหนาวส าหรับผู้สูงอาย ุผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมฯ
- เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถนุายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่19  มีนาคม 2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  0808.2/ว  0444  ลงวันท่ี  24 

มกราคม  2561

งบเงินอุดหนุน จ านวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน จ านวน 20,000 บาท
เงินอดุหนุนส่วนราชการ
อดุหนุนส่วนราชการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่อดุหนุนโครงการเชิดชูเกยีรติหมู่บ้านพฒันาอดุมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
วิถชีีวิตเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนให้อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ หรือ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอดุหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว
9616 ลงวันที ่24 มิถนุายน 2553

82



งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,631,282 บาท
   งบบคุลากร รวม 2,256,540 บาท
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,256,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,171,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลกองช่าง จ านวน 4 อตัรา ได้แก่
1.ผู้อ านวยการกองช่าง
2.วิศวกรโยธา
3.นายช่างโยธา  จ านวน 2 อตัรา
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ค าส่ัง และหนังสือส่ังการก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 946,440 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจา้งตามภารกจิ กองช่าง จ านวน 6 อตัรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยช่างโยธา
2.ผู้ช่วยช่างไฟฟาู
3.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีป่ระปา
4.ผู้ช่วยช่างเขยีนแบบ
5.ผู้ช่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ
6.พนักงานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดหนัก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจา้ง จ านวน 96,300 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินเพิม่ของพนักงานจา้งตามภารกจิ กองช่าง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นรายจา่ยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจา่ยได้ พ.ศ.2559

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว
138  ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบด าเนินงาน รวม 1,283,942 บาท
   ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 105,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรายการ  ดังนี้
1. ค่าตอบแทนวิศวกรรองรับแบบ ทีอ่บต.ออกค าส่ังและมีระเบียบการเบิกจา่ยที่
ก าหนดไว้ 
2. ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ (โบนัส) ให้กบัพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้งตามสิทธิ
ท่ีได้รับการประเมิน และตามท่ีกฏหมายก าหนดให้จา่ยได้ 
3. ค่าการออกรังวัดหรือออกตรวจสอบพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ (ท าการรังวัด
โดยช่างรังวัดส านักงานท่ีดิน)

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี
29  กนัยายน 2557 เร่ือง แนวทางการเบิกจา่ยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกพ่นักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
รายจา่ยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กองช่าง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขา้ราชการ
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และปรับปรุง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล กองช่าง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18  กมุภาพนัธ์  2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 829,942 บาท
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 40,000 บาท

1. รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังต่อไปนี้
  (1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่างๆ
ท่ีจดัอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่นสถาบันพฒันาบุคคลากร  หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานเอกชนเป็นต้น
  (2) ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพนัธ์   
ปูายบอกเขต  เป็นต้น
  (3) ค่าจา้งเหมาบริการท าวารสารเผยแพร่  และค่าจา้งเหมาอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 1452

 ลงวันที ่27  พฤษภาคม 2541 เร่ือง เบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม  2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชน และการเบิกจา่ย
เงินค่าจา้งเหมาบริการ

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 35,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในการเดินทาง

ปฏิบัติราชการยงัท่ีต่างๆ ในราชอาณาจกัร
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่4)พ.ศ.2561

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 794,942 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นของ อบต.โนนกอก เช่นครุภัณฑ์ต่างๆ
รถขดุตักตีนตะขาบ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัระบบประปาผิวดิน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟลัท์ติก ถนนดินต่างๆ
ประปาบ่อบาดาล หอประปาท่ีท าการ อบต. หอกระจายขา่วประจ าหมู่บ้าน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 86

ไปราชการของขา้ราชารส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้ง ทีไ่ด้รับค าส่ังให้เดินทางไป



ค่าวสัดุ รวม 177,000 บาท
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน  มีรายการดังนี้
1.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วัสดุส่ิงของทีโ่ดยลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายใุช้งาน
 ไม่ยนืนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกดิการช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้
ดังเดิมหรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก ่เคร่ืองคิดเลขเคร่ืองเจาะกระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ
2.ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได้แก ่กระดาษ แฟมู ปากกา หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร
สมุด ลวดเยบ็ ซองจดหมาย ซองบัญชี แบบพมิพ ์ใบเสร็จรับเงินและอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และหนังสือกรมบัญชี
กลางท่ี กค 0514/ว 1011 ลงวันท่ี 27 กนัยายน 2536

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เช่น ค้อน ไม้ เหล็ก ปูน ทราย หิน ท่อน้ าพวีีซี
วัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกจิการประปา ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต .โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับขนยา้ยรถขดุตักตีนตะขาบ
และวัสดุเชื้อเพลิงรถขดุตักดินของ อบต.โนนกอก เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตรท่ีช ารุดภายในเขตพืน้ทีต่ าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์แปูนพมิพ ์เม้าท์ ตลับผงหมึก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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วัสดุส ารวจ จ านวน 4,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส ารวจเทปวัดระยะสแตนเลส มีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1) สายเทปท าด้วยวัสดุ Stainless steel

2) เทปมีความยาว 50 เมตร
3) มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขดีแบ่งยอ่ยทุกๆ 1 มิลลิเมตร
4) หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกนิ 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกนิ 0.5 มิลลิเมตร
5) มีด้ามจบัและทีห่มุนม้วนเทปและโครงปูองกนัเส้นเทปท าด้วยโลหะ
6) มีปลายแหลมสามารถจรดพืน้ได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟาู จ านวน 80,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าไฟฟาูระบบประปาผิวดินทีอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต .โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523

ลงวันท่ี 20  มิถนุายน พ.ศ. 2559  เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัราค่าใช้จา่ยประกอบ
การพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 50,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,800 บาท
   ครุภัณฑ์ส านักงาน
จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนเกบ็เอกสารส านักงาน จ านวน 6,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน บานเปิดบนกระจก ล่างบานเปิดเล่ือนทึบ
ส าหรับเกบ็เอกสารส านักงาน (ราคาตามท้องตลาด)

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
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   ครุภัณฑ์ส ารวจ
จดัซ้ือล้อวัดระยะทาง จ านวน 8,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือล้อวัดระยะทาง มีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้
1) โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุพลาสติกแขง็ขอบวงหุม้ด้วยยาง
2) ขนาดเส้นรอบวงล้อ 1 เมตร
3) เส้นผ่าศูนยก์ลางวงล้อ 30 เซนติเมตร
4) โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะพบัเกบ็ได้มีระบบเบลคควบคุมทีม่ือจบั พร้อมหูหิว้
5) โครงสร้างสามารถพบัคร่ึงเพือ่ความสะดวกในการจดัเกบ็
6) มีขาต้ังพกัเพือ่ความสะดวกในการท างาน
7) มีเขม็ชี้จดุเร่ิมต้นการวัดระยะ
8) มีถงุบรรจลุ้อ
9) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999.9 เมตร มาตราวัดแสดงผลเป็นหน่วย
เมตร แสดงค่าระยะทางละเอยีดถงึหน่วยเดวิเมตร มีปุมุกด Reset ค่าตัวเลขให้เป็น
ศูนยท์ีม่ือจบัและท่ีมาตราวัด สามารถวัดระยะได้ท้ังระบบเดินหน้าและถอยหลัง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553และพระราช
บัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งการบริหารพสัดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 23,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับใช้งานประมวลผล
จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจดัหาอปุกรณ์และ
ระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม
2563)

คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยเีพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ในระดับ
(Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

 - มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกว่า
ดังนี้
 1) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยบูนแผงวงจรหลักทีม่ีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด
Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internel) หรือภายนอก (External)

จ านวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแปูนพมิพแ์ละเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอยีดแบบ FHD

(1920x1080)

 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802. 11b, g, n, ac) และ Bluetooth

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560 90



จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ์ จ านวน 7,500  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก
พร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความสามารถ Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเคร่ืองเดียวกนั
 - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

 -  มีความเร็วในการพมิพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพสี์กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ipm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า -สี)ได้
 - มีความละเอยีดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

 - มีถาดปูอนเอกสารอตัโนมัติ (Auto Document Feed)

 - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า
 - สามารถท าส าเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
 - สามารถยอ่และขยายได้ 25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/10 Base-T

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n)ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A4 Letter, Legal และ Custom

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ืองแนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
งบประมาณ ท่ี นร 0731.1/ว 60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560
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จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์แบบฉดีหมึก (Ink Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 6,300  บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A3

 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 6,300 บาท (เกณพร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการ
จดัหาอปุกรณ์และ12 พฤษภาคม 2563(เกณพร์าคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจดัหาอปุกรณ์และ)

คุณลักษณะพืน้ฐาน
 - ใช้เทคโนโลยแีบบพน่หมึก (Inkjet)

 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีความเร็วในการพมิพร่์างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)

 - มีช่องเช่ือม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กบั A3,A4,Letter,Legal และ Custom

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 - เป็นไปตามระเบียบกรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 และหนังสืองบประมาณ
ท่ี นร 0731.1/ว60 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2560     
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งานไฟฟ้าถนน จ านวน 690,516 บาท
   งบด าเนินงาน จ านวน 105,261 บาท
   ค่าวสัดุ จ านวน 105,261 บาท
วัสดุไฟฟาูและวิทยุ จ านวน 105,261 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟาู เช่น หลอดไฟ สายไฟ สตาร์ทเตอร์ ฟวิ ฯลฯ
และอปุกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานไฟฟาูทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบในพืน้ท่ี
อบต.โนนกอก รวมท้ังภายในส านักงาน อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาูถนน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27  มิถนุายน พ.ศ. 2559  เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของทีจ่ดัเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 585,300 บาท
   เงินอุดหนุน รวม 585,300 บาท
   เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์
1. โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 79,800 บาท
เร่ิมจากท่ีนายประเสริฐ  ชาติแจง้

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที ่7 

เร่ิมจากเร่ิมจากท่ีนางประเสริฐ  ชาติแจง้ ยาว 76 เมตร ละเอยีดตามแบบ
และประมาณการของการไฟฟาูส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 6 หน้า 16  ขอ้ 8

2. โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 250,000 บาท
เร่ิมจากท่ีนายจมี  ปีมะนาว

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูแรงต่ าและไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านสระ หมู่ที ่7 

เร่ิมจากเร่ิมจากท่ีนายจมี  ปีมะนาว ยาว 120 เมตร ละเอยีดตามแบบและประมาณ
การของการไฟฟาูส่วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม 
เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 6 หน้า 9  ขอ้ 17

3. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้านนางบัวผัน  บัวสระ จ านวน 28,600 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2  เร่ิมจากท่ี
นางบัวผัน  บัวสระ  ยาว  52 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของ
การไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานไฟฟาูถนน  งานโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6 

หน้า 17 ขอ้ 9
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4. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 38,500 บาท
นางเสวียน  ดีหามแห

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากท่ี
นางเสวียน  ดีหามแห ยาว  70 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
  หน้า 15 ขอ้ 4

5. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 44,550 บาท
นางหมือน   หาเมืองกลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากท่ี
นางเหมือน  หาเมืองกลาง ยาว  81 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 15 ขอ้ 5

6. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 38,500 บาท
นายสวรรค์  เพญ็ศรี

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากท่ี
นายสวรรค์  เพญ็ศรี ยาว  70 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 14 ขอ้ 3

7. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 125,400 บาท
นายสัมฤทธิ ์ ดีหามแห

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากบ้าน
นายสัมฤทธิ ์ ดีหามแห ยาว 228 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ
ของการไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 14 ขอ้ 1
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8. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 32,450 บาท
นายหนู  เกงชัยภูมิ

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากท่ี
นายหนู  เกงชัยภูมิ ยาว  59 เมตร  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของ
การไฟฟาูส่วนภูมิภาค  สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 16 ขอ้ 6

9. โครงการขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 71,500 บาท
นายอรวรรณ  กางสูงเนิน

เพือ่จา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟาูส่องสว่างภายในหมู่บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 เร่ิมจากบ้าน
นายอรวรรณ  กางสูงเนิน ยาว 130 เมตร รายละเอยีดตามแบบและประมาณการ  
ของการไฟฟาูส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาูถนน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 14 ขอ้ 2

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
รายจา่ยเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกลูท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วต าบลโนนกอก เช่นค่าดูดส่ิงปฏิกลู ร้ือส่ิงปฏิกงูรางระบายน้ าหรือส่ิงปฏิกลูอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลู
 - เป็นไปตามพระราชบัญยญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560

 - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการก าจดัขยะมูลฝอย พ.ศ.2560

ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.2/ว1187 

ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว1452 ลงวันที ่ 27

พฤษภาคม 2541 เร่ือง การเบิกจา่ยค่าจา้งเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 675,000 บาท
งบด าเนินงาน รวม 675,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้หมวดรายจา่ยอื่นๆ
1. โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชนสัมพนัธ์ต าบลโนนกอก จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัแขง่ขนักฬีาชุมชนสัมพนัธ์ต าบลโนนกอก ให้แก ่ประชาชน 
เยาวชน จ านวน  10  หมู่บ้าน ส าหรับเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์กฬีา ค่าจดัสถานท่ี
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10

สิงหาคม 2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3  สิงหาคม  2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกอก  หน้าท่ี 66 ขอ้ท่ี 30

2. โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก จ านวน 55,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัแขง่ขนักฬีานักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต าบลโนนกอก
 ส าหรับเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์กฬีา ค่าจดัสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสินค่าอาหาร
 ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี  119 ขอ้ท่ี 5
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3. โครงการแขง่ขนักฬีาผู้น าสัมพนัธ์ จ านวน 40,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัการแขง่ขนักฬีาผู้น าสัมพนัธ์ต าบลโนนกอก ส าหรับเป็นค่า
วัสดุ อปุกรณ์กฬีา ค่าจดัสถานที ่ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล 
ของรางวัล และค่าใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี  66 ขอ้ท่ี 31

4. โครงการแขง่ขนักฬีาพืน้บ้าน บ้านนกเจา่ หมู่ที ่2 จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัแขง่ขนักฬีาพืน้บ้าน บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนกอก 
ส าหรับเป็นค่าวัสดุ อปุกรณ์กฬีา ค่าจดัสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล และค่าใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.B2703

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่
3  สิงหาคม  2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564) เพิม่เติมคร้ังท่ี 5  หน้าท่ี 22 ขอ้ที ่1

5. โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล "โนนกอกคัพ" จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัแขง่ขนักฬีาฟตุซอล อบต .โนนกอก ส าหรับเป็นค่าวัสดุอปุกรณ์กฬีา
ค่าจดัสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล และอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าท่ี 65 ขอ้ท่ี 28
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6. โครงการแขง่ขนักฬีาอนุบาลต าบลโนนกอก จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัแขง่ขนักฬีาอนุบาลต าบลโนนกอก ส าหรับเป็นค่าวัสดุ 
อปุกรณ์กฬีา ค่าจดัสถานท่ี ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
และค่าใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 2 ขอ้ท่ี 3

7. ส่งทีมกฬีา อบต.โนนกอก เขา้ร่วมแขง่ขนั จ านวน 250,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการส่งทีมกฬีา อบต.โนนกอก เขา้ร่วมการแขง่ขนัในระดับต่างๆ
และค่าใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที ่3 ส.ค.

2547 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ยในการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2564)  หน้าท่ี 66 ขอ้ท่ี 29

   ค่าวสัดุ รวม 50,000 บาท
     วัสดุกฬีา จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือ จดัหาอปุกรณ์กฬีา ส าหรับท าการฝึกซ้อม และท าการแขง่ขนั
กฬีาให้กบัประชาชนต าบลโนนกอก หมู่ท่ี 1-10

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกฬีาและนันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 248,000 บาท
   งบด าเนินงาน รวม 248,000 บาท
   ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอื่นๆ
1. โครงการจดังานประเพณีฉลองรูปปัน้พระครูเกษมธรรมโฆษิต หมู่ 2 จ านวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีฉลองรูปปัน้พระครูเกษมธรรมโฆษิต บ้านกเจา่ หมู่ที ่2
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 46 ล าดับท่ี 4

2. โครงการจดังานประเพณีฉลองรูปปัน้หลวปูผุา บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 5,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีฉลองรูปปัน้หลวงปูผุา บ้านเมือลกลาง หมู่ท่ี 1
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 สค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 46 ล าดับท่ี 1

3. โครงการจดังานประเพณีถวายเทียนพรรษา จ านวน 25,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันเขา้พรรษาประจ าปี 2563

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 25
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4. โครงการจดังานประเพณีเทศมหาชาติชาดก จ านวน 23,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีเทศมหาชาติชาดก บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 50 ล าดับท่ี 19

5. โครงการจดังานประเพณีบวงสรวงตาปูบุ้านต าบลโนนกอก จ านวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีบวงสรวงตาปูบุ้านต าบลโนนกอก หมู่ท่ี 1-10 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 15

6. โครงการจดังานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุหมู่ท่ี 1,9 จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 และ
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการจดังานตามโครงการ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 14
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7. โครงการจดังานประเพณีร าบวงสรวงท่าศาล หมู่ที ่10 จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีร าบวงสรวงท่าศาล บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 50 ล าดับท่ี 17

8. โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง จ านวน 60,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีลอยกระทงต าบลโนนกอก และค่าใช้จา่ยอื่นๆท่ี
จ าเป็นในการจดังานตามโครงการทีจ่ดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 51 ล าดับท่ี 22

9. โครงการจดังานประเพณีสรงน้ าพระเจา้อุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีสรงน้ าพระเจา้อุ้ย บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 13
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10. โครงการจดังานประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเปือย หมู่ท่ี 4
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 47 ล าดับท่ี 7

11. โครงการจดังานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 ปรางค์ หมู่ 3 จ านวน 2,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีสรงน้ าพระประธาน 3 ปรางค์ บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 52 ล าดับท่ี 26

12. โครงการจดังานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต หมู่ที ่2 จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีสรงน้ าพระภูกระแต บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 46 ล าดับท่ี 3
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13. โครงการจดังานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท หมู่ที่5 จ านวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีสรงน้ ารอยพระบาท บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี5

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 48 ล าดับท่ี 9

14. โครงการจดังานรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุหมู่ที ่2 จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุบ้านนกเจา่ หมู่ที ่2
และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 47 ล าดับท่ี 5

15. โครงการจดังานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว หมู่ที่10 จ านวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจดังานประเพณีร าบวงสรวงศาลมะนาว บ้านสระ หมู่ท่ี 10 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจดังานตามโครงการท่ีจดัขึ้น
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19 พ.ค.

2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10 ส.ค.

2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
(พ.ศ. 2561-2565)  หน้าท่ี 49 ล าดับท่ี 16
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16. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าด าเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการจดังาน
พระไกรสิงหนาทและงานสืบสานต านานสาวบ้านแต้ โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วย
ค่าปูายประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัตกแต่งสถานที ่เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ ประดับผ้า
จดันิทรรศการออกร้าน  ค่าจา้งเหมาจดัขบวนแห่วัฒนธรรมและน าสินค้าของดี
ในต าบลออกร้านเพือ่จ าหน่ายในงานสืบสานต านานสาวบ้านแต้ ค่าอาหาร ค่าน้ าด่ืม
และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีจ่ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการจดังาน
การจดัการแขง่ขนักฬีาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 2 ขอ้ท่ี 2
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 8,017,779 บาท
งบลงทุน รวม 8,017,779 บาท
   ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,017,779 บาท
    ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ
1. โครงการกอ่สร้างอาคารจอดรถภายในทีท่ าการ อบต.โนนกอก จ านวน 373,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างอาคารจอดรถภายในท่ีท าการ อบต.โนนกอก
ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 4.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5 

หน้า 25 ขอ้ท่ี 63

2. โครงการกอ่สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 424,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านเปือย หมู่ที ่4 ขนาดกว้าง 
11 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5 

หน้า 15 ขอ้ 32

3. โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมล าห้วยยางภายในท่ีท าการ อบต.โนนกอก จ านวน 346,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าต่อเติมอาคารหอประชุมล าห้วยยางภายในท่ีท าการ อบต.โนนกอก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 66 เมตร สูง 2.40 เมตร รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที5่
หน้า 25 ขอ้63

    ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
4. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขา้งฌาปนสถาน บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5 จ านวน 168,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขา้งฌาปนสถาน บ้านโนนเห็ดไคล 
หมู่ท่ี 5  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า18   ขอ้40
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5. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที ่5 จากถนน คสล.เดิม - จ านวน 491,000 บาท
บ้านนายทองทับ พรมมาศ

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี 5
จากถนน คสล.เดิม - บ้านนายทองทับ  พรมมาศ  ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 
195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า17   ขอ้38

6. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 สายบ้านนายดาวไหล จ านวน 64,000 บาท
พนัธ์ชาลี - ทีน่ายสุระ แกว้เมืองกลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1สายบ้าน
นายดาวไหล  พนัธ์ชาลี - ท่ีนายสุระ  แกว้เมืองกลาง
 ช่วงที1่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตท้ัง 2 ช่วงไม่น้อย
กว่า131.5 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า 26 ขอ้ 66

7. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 7 จากบ้านนายสมจติร จ านวน 54,500 บาท
นามโพธิ ์- นายบุญเลิศ  สีหนาท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ที ่7 จากบ้านนาย
สมจติร  นามโพธิ ์- บ้านนายบุญเลิศ  สีหนาท ขนาดกว้าง 3.00 เมตร      
ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
  -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5 

 หน้า21   ขอ้50
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8. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2 เร่ิมจากบ้าน จ านวน 499,000 บาท
นายโชคปราณี เสนาหม่ืน - ท่ีนานางสุพฒันา ปีมะนาว

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนกเจา่ หมู่ท่ี 2
เร่ิมจากบ้านนายโชคปราณี   เสนาหม่ืน - ท่ีนานางพฒันา  ปีมะนาว  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่นน้อยกว่า 
972 ตารางเมตร  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 8 ขอ้ 3

9. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 11,600 บาท
 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้านนายวิสุทธิ ์สุขสนิท

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 

เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้านนายวิสุทธิ ์ สุขสนิท  ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่นน้อยกว่า   
24 ตารางเมตร
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติมฉบับท่ี 6
 หน้าที ่8    ขอ้ท่ี 2

10. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 32,800 บาท
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้านนางพนัธ์ คุณธรรม

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง 
หมู่ท่ี 1เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้านนางพนัธ์  คุณธรรม  ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
66 ตารางเมตร
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแลงฉบับท่ี 5 

หน้า 26 ขอ้ 65
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11. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 20,000 บาท
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้านนายอว่ง

เพือ่จา่ยเป็นค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม -ถงึบ้าน นายอว่ง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่นน้อยกว่า 40 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า9   ขอ้17

12. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สระ หมู่ท่ี 10 จ านวน 499,000 บาท
เร่ิมจากบ้านนายเม็ด  วังสระ

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี10

เร่ิมจากบ้านนายเม็ด  วังสระ  ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6 

หน้า 13 ขอ้ 13 

 13. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่10 เร่ิมจาก จ านวน 45,000 บาท
บ้านนายสมาน เกงชัยภูมิ - บ้านนายวัน จติว่อง

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี10 

เร่ิมจากบ้านนายสมาน  เกงชัยภูมิ - บ้านนายวัน  จติว่อง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่นน้อยกว่า 90 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า12 ขอ้ 12
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14. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที่6 จ านวน 499,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี6

เร่ิมจากถนน คสล.เดิม-ท่ีนางสมศรี ช านาญ ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร 
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6 

หน้า 10 ขอ้ 6
15. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ที ่8 จ านวน 499,000 บาท
เร่ิมจากบ้านนายคาวี  กงชัยภูมิ

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระ หมู่ท่ี8

เร่ิมจากท่ีนายคาวี กงชัยภูมิ ขนาดกว้าง 4.50 เมตรยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่นน้อยกว่า 967.50 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบกรม 
ทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า22   ขอ้51

16. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจาก จ านวน 39,000 บาท
ถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนายสมชาย แกว้เมืองกลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1
เร่ิมจากถนนคอนกรีตเดิม -บ้านนายสมชาย  แกว้เมืองกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่นน้อยกว่า 78 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  

งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า 10  ขอ้18
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ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  



17. โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 เร่ิมจาก จ านวน 94,000 บาท
บ้านนายสุทิน เสนาหมื่น - บ้านนายพานิชย ์พนัธ์ยาง
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1
เร่ิมจากบ้านนายสุทิน เสนาหมื่น - บ้านนายพานิชย ์พนัธ์ยาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร 
รายละเอยีดปรากฏในแผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้
ฐาน เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง
ฉบับท่ี 5  หน้าท่ี9 ขอ้ 16

18.โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ที ่3 จ านวน 499,000 บาท
 เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญส่ง โคตรโนนกอก

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกเชือก หมู่ท่ี 3
เร่ิมจากถนน คสล.เดิม - บ้านนายบุญส่ง  โคตรโนนกอก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า 14  ขอ้28

19. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัติกทับคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่9 จากบ้าน จ านวน 260,000 บาท
นางทวีพร ขวกเขยีว -บ้านนางปรียา บุราณ

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกทับคอนกรีตเดิม บ้านโนนสุขสันต์ 
หมู่ท่ี9 จากบ้านนางทวีพร  ขวกเขยีว -บ้านนางปรียา  บุราณ 
ช่วงท่ี1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 79 เมตร
ช่วงท่ี2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า 23  ขอ้55
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20. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัติกทับคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ท่ึ7 จากบ้านนายค าปอง จ านวน 360,000 บาท
วิญญายงค์ -บ้านนายเพิม่สุข อิ่มอารมย์

เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างถนนแอสฟลัติกทับคอนกรีตเดิม บ้านสระ หมู่ทึ่7
จากบ้านนายค าปอง  วิญญายงค์ -บ้านนายเพิม่สุข  อิ่มอารมยข์นาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีอ่แสฟลัท์ติกไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 10 ขอ้ 8

21. โครงการกอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที ่8 บริเวณทีน่านายพรมจนัทร์  บัวสระ จ านวน 231,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ท่ี 8 

บริเวณท่ีนานายพรมจนัทร์  บัวสระขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร
จ านวน 2 ช่องทาง รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 11 ขอ้ 9

22. โครงการกอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ที ่8 บริเวณทีน่านายชาติชาย โยชัย จ านวน 231,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านสระ หมู่ท่ี 8 บริเวณท่ีนานายอภิชาติ โยชัย
ขนาดกว้าง 2.10 X 2.10 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 2 ช่องทาง 
รายละเอยีดตามแบบกรมทางหลวงชนบทก าหนด  
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 11 ขอ้ 10

23. โครงการกอ่สร้างผนังกนัน้ าเซาะท่ีสาธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ท่ี 6 จ านวน 337,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างผนังกนัน้ าเซาะทีส่าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ 
ขนาดยาวขา้งล่ะ 28 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 9 ขอ้ 5
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24. โครงการกอ่สร้างหอถงัประปาบาดาล บ้านเปือย หมู่ท่ี 4 จ านวน 273,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่ากอ่สร้างหอถงัประปาบาดาล บ้านเปือย หมู่ที ่4 ขนาดฐาน
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.60 เมตร  สูง 6.00 เมตร ขนาดบรรจนุ้ า 2,500 ลิตร  
จ านวน 2 ถงั รายละเอยีดตามแบบ  อบต.โนนกอ ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 9 ขอ้ 4

25. โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 7 คน จ านวน 499,000 บาท
บ้านสระ หมู่ที ่7 จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย ์ให้กลุ่มเกษตรกร
 กลุ่มละ 7 คน บ้านสระ หมู่ท่ี 7 จ านวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่6
หน้า 10 ขอ้ 7

26. โครงการถมดินท่ีสาธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ท่ี6 จ านวน 121,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าถมดินทีส่าธารณะสระหลวงห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่6 ด้านทิศเหนือ
ด้านทิศใต้ยาว 24 เมตร ด้านทิศตะวันออกยาว 24 เมตร ด้านทิศตะวันตก
ยาว 16 เมตร ลึก เฉล่ีย 4.00เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,000  ลบ.ม. 

รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
  -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า20   ขอ้46
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27. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 จ านวน 84,000 บาท
 เร่ิมจากถนนแอสฟลัท์ติกเดิม

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร 
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 เร่ิมจากถนนแอสฟลัท์ติกเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม
พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด   
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา   
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6
หน้า 12 ขอ้ 11 

28. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 จ านวน 127,000 บาท
 เร่ิมจากท่ีนานายอ าคา ลอยเมืองกลาง - ทีน่านายณรงค์ หาเมืองกลาง

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร 
บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที ่9 เร่ิมจากท่ีนานายอ าคา  ลอยเมืองกลาง - ท่ีนานายณรงค์   
หาเมืองกลาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 258 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5 

หน้า 23  ขอ้54

29. โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร บ้านโนนเห็ดไคล จ านวน 96,000 บาท
หมู่ที ่5 เร่ิมจากทีน่านายประสิทธิ ์ งามเขยีว

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร 
บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที ่5 เร่ิมจากทีน่านายประสิทธิ ์ งามเขยีว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
  -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5 

หน้า19   ขอ้44
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30.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร บ้านสระ หมู่ท่ี 10 จ านวน 178,900 บาท
เร่ิมจากท่ีนานายบุญเพง็ นอกสระ - ทีน่านายอนุสิทธิ ์โพธิไ์ฮ

เพือ่จา่ยเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ทีก่ารเกษตร 
บ้านสระ หมู่ท่ี 10 เร่ิมจากทีน่านายบุญเพง็  นอกสระ - ท่ีนานายอนุสิทธิ ์ โพธิไ์ฮ 
โดยท าการขึ้นรูปถนนใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.50 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม. พร้อมท าการลงหินคลุก
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 162.50 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.โนนกอก ก าหนด 
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา       
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า24   ขอ้57

31.โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตร บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1 จ านวน 462,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเขา้สู่พืน้ท่ีการเกษตรบ้านเมืองกลาง
 หมู่ท่ี 1 

จดุท่ี1 เร่ิมจากท่ีนายเหลา  ศรีเมืองกลาง - ท่ีนานายสวาสด์ิ  แกว้เมืองกลาง 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 
จดุท่ี2 เร่ิมจากท่ีนานายเล่ือน  เกาะม่วง - ทีน่านายฝ่ัน  หมวดเมืองกลาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,165 เมตร หนา 0.15 เมตร
จดุท่ี3 เร่ิมจากล าห้วยอเีลิศ - ท่ีนานายหนูตัน  แกว้เมืองกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว1,171 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกนัทัง้สามจดุไม่น้อยกว่า
937.63 ลบ.ม.พร้อมปรับเกล่ียให้เรียบ รายละเอยีดตามแบบ อบต.โนนกอก ก าหนด
ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า11 ขอ้ 20

32. โครงการปรับพืน้ท่ีราชพสัดุโรงเรียนบ้านเมืองกลางเกา่ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่9 จ านวน 99,979 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการใช้รถขดุตักของ อบต.โนนกอก ท าการปรับท่ีราชพสัดุ
โรงเรียนเกา่บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ท่ี 9 

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอ่สร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
 -เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลงฉบับที ่5
หน้า23   ขอ้56 114



งานส่งเสริมการเกษตร รวม 95,000 บาท
  งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท
     ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าเบีย้ประชุม จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลโนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่
28 ก.ค.2548 เร่ือง การต้ังงบประมาณการเบิกจา่ยค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรอง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
     รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะหมวดรายจา่ยอื่น
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในวันส าคัญต่างๆ จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัโครงการรณรงค์ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราช
กศุลในวันส าคัญต่างๆ และกจิกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามท่ี อบต .จดัขึ้น
โดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าน้ าด่ืม ค่าซ้ือพนัธุไ์ม้
ค่าวัสดุในการเพาะช ากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง      
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที ่19

 พ.ค.2541 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที ่10

 ส.ค.2555 เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดังานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก หน้าท่ี 115 ขอ้ที ่3 
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โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ จ านวน 20,000 บาท
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารีโดยมีค่าใช้จา่ยประกอบด้วยค่าปูายโครงการ ค่าน้ าด่ืม
ค่าซ้ือพนัธุไ์ม้ ค่าวัสดุในการเพาะช ากล้าไม้และค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1470 

ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 
1425 ลงวันที ่4 เมษายน 2562

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 6) หน้าท่ี 18 ขอ้ท่ี 1
     ค่าใช้สอย
     วัสดุการเกษตร

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพนัธุพ์ชื ถงุเพาะพนัธุก์ล้าไม้ จ านวน 20,000 บาท
ดินปลูกต้นไม้ ปุย๋ พนัธุสั์ตว์ปีกและสัตว์น้ า และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง     
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1248

ลงวันท่ี 27 มิถนุายน  2559 เร่ือง แนวทางการพจิารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ
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งานงบกลาง รวม 22,908,069 บาท
  งบกลาง รวม 22,908,069 บาท
     งบกลาง รวม 22,908,069 บาท
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 309,495 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนักงานจา้ง อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 

ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และ 0809.5/ว 10 ลงวันที ่10  กรกฎาคม 2557

และพระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กบัพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.โนนกอก
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ประกนัสังคม ที ่ชย 0030.4/ว 815 ลงวันท่ี 30

พฤศจกิายน 2561 เร่ือง การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี 2561

 - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ประกนัสังคม ที ่ชย 0030.4/ว 854 ลงวันท่ี 18

ธันวาคม 2561 เร่ือง การช าระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี 2562

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน
(พรบ.เงินทดแทน ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน
การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561

เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ จ านวน 16,100,400 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายตุ าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯพ.ศ.2542

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์การยงัชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ท่ี มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที ่6 ธันวาคม 2554 เร่ือง แจง้แนวทางการจดัสรร
งบประมาณเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ โครงการสร้างหลักประกนัรายได้ให้แกผู้่สูงอายุ
ประจ าปี 2555 

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ขอ้ท่ี 5 117

แผนงานงบกลาง



เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 5,568,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพคนพกิารต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯพ.ศ.2542

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์การยงัชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเบีย้ความพกิารให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 ,2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609

ลงวันท่ี 24 มิถนุายน 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การจา่ยเบีย้ยงัชีพให้คนพกิารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565)

หน้าท่ี 59 ขอ้ท่ี 7
เบีย้ยงัชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ต าบลโนนกอก ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563

ต้ังจา่ยจากเงินอดุหนุนระบุวัตถปุระสงค์  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯพ.ศ.2542

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 
15 กรกฎาคม 2559

 - เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าท่ี 59 ขอ้ท่ี 7
ส ารองจา่ย จ านวน 442,230 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินส ารองจา่ยกรณีเกดิสาธารณภัยฉกุเฉนิท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที ่6  

มิถนุายน 2559

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/

ว 4930 ลงวันที ่4 ธันวาคม 2562

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 1022 

ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 
1656  ลงวันที ่8 มิถนุายน 2563 
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รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพือ่ให้ความคุ้มครองแกลู่กจา้งทีป่ระสบอนัตราย เจบ็ปุวย จ านวน 30,000 บาท
ตาย หรือสูญหายอนัเนื่องมาจากการท างานให้แกน่ายจา้ง

เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแกลู่กจา้ง อบต .โนนกอก
ท่ีประสบอนัตราย เจบ็ปุวย ตาย หรือสูญหายอนัเนื่องมาจากการท างานให้แกน่ายจา้ง
ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จงัหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แกไ้ขเพิม่เติม ฉบับที ่44) พ.ศ.2561

 - เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จงัหวัดชัยภูมิ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการ

จา่ยเงินพเิศษกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้รับบ านาญ ลูกจา้ง และพนักงานจา้งถงึแก่

ความตาย พ.ศ.2561

 - พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ.2533

 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

 - หนังส์อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 

ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

 - หนังส์อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ี มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี 

 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 277,944 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 3466 

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2305 

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561

119





 



ภาคผนวก




