
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,711,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,873,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกอบต.   รองนายกอบต.
1)นายกอบต. จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 20,400  บาท
เป็นเงิน  244,800 บาท
2)รองนายกอบต.  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เดือนละ  11,220  บาท
เป็นเงิน  269,280  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกอบต.และรองนา
ยกอบต.  จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกอบต.  จํานวน  1  ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท
เป็นเงิน  21,000  บาท
2)รองนายกอบต.  จํานวน  2  ตําแหน่ง  เดือนละ  880  บาท
เป็นเงิน  21,120  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต.และรองนายกอบต
.  จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกอบต. จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท
เป็นเงิน  21,000 บาท
2)รองนายกอบต.  จํานวน 2 ตําแหน่ง  เดือนละ  880  บาท
เป็นเงิน  21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จํานวน 1 ตําแหน่ง   
เดือนละ 7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็น 
1)เงินค่าตอบแทนประธานสภาอบต.  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
เดือนละ 11,220  บาท  ตังไว้  134,640  บาท
2)เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต.  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
เดือนละ  9,180  บาท  ตังไว้  110,160  บาท
3)เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาอบต. จํานวน  1  ตําแหน่ง  
เดือนละ  7,200  บาท  ตังไว้  86,400  บาท
4)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.  จํานวน  18 ตําแหน่ง  
เดือนละ  7,200  บาท  ตังไว้  1,555,200  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,301,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,364,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ในสํานักงานปลัด  จํานวน  8
 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 1
  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  ระยะจํานวน 12 เดือน  เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)   เดือน
ละ 7,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์หารบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  2  ตําแหน่ง
1) นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 7,000  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000
2) นักบริหารงานทัวไป  ระดับต้น (หัวหน้าสํานักงานปลัด) จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
  บาท
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 643,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปใน
สํานักงานปลัด  จํานวน  5 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสํานักงานปลัด  จํานวน  5  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 1,639,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 270,000 บาท

1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน/เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  250,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีเงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล   
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   ตังไว้ 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที  17
  พฤศจิกายน  2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 170,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน ทีกําหนดให้นําประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราขกฤษฎีกาและเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 576,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 166,700 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  50,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํายาเคมีดับเพลิง  ค่า
ตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบไฟฟ้า  ค่าติด
ตังระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3)ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ตังไว้  6,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สิงพิมพ์  หรือวารสารทางวิชาการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
4)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์  ตัง
ไว้  5,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้
5)ค่ารังวัดทีดินและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กระโทก
  ตังไว้  15,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
-ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548   ค่ารับรองให้ตังไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปี
ทีล่วงมาไม่ร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศให้
ตังจ่ายจากเงินรายได้
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย   ตังไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมและผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ พร้อมเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  ตังเท่าทีจ่ายจริงอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. กรณี
ครบวาระ หรือ  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
กรรมการหน่วยเลือกตัง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตััง ค่าเช่า
สถานที ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
 ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ที
ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทยของอบต.กระโท
ก
เช่น ค่าอาหาร  ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
จัดสถานที  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าจ้างเหมา  ค่าฝึกอบรม  ค่า
อาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอืนๆ   เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ) เช่น
-รถยนต์นังธรรมดา  จํานวน  2  คัน
-รถจักรยานยนต์  จํานวน  1 คัน
-รถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน  จํานวน 1 คัน
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรา
ยาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า  สายไฟ  หลอด
ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ถังขยะ ไม้กวาด ไม้ถู
พืน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์◌ฺ
 ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  แบบหล่อคอนกรีต และ
อืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทีใช้ใน
ราชการ เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ของอบต
. เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษโปสเตอร์  พู่กัน
และสี  ไม้อัด ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด  เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 227,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและไฟฟ้าทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
อบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาภายในสํานักงานอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 170,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,920 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะพับหน้าเหล็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับหน้าเหล็ก  จํานวน  10  ตัวๆละ  2,500  บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
-สีขาว  พ่นสีฝุ่น  โครงขาเหล็กพับได้  ขาชุบโครเมียม
-ขนาด กว้าง 75 ซม.  ยาว 180 ซม.  สูง  75 ซม.
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจากเพือใช้ในการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

พัดลมตังพืน  ขนาด 3 ใบพัด 18 นิว จํานวน 4,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืน  ขนาด 3 ใบพัด  18  นิว
จํานวน  2  เครืองๆละ  2,300  บาท
คุณลักษณะ
-ขนาด 3 ใบพัด  18 นิว
-สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
-ปรับสะดวกด้วยรีโมทคอนโทรล
-ควบคุมการปรับส่ายได้
-สามารถตังเวลาปิด-เปิดได้อัตโนมัติ
-ปรับระดับความสูงได้ตังแต่ 134.5 ซม. ถึง 151 ซม.
-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก  เพือใช้ในการบริการประชาชนผู้มารับบริการกับอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
พัดลมตังพืน  ขนาด 5 ใบพัด 18 นิว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืน  ขนาด 5 ใบพัด 18 นิว
จํานวน  2  เครืองๆละ 2,000 บาท
คุณลักษณะ
-ขนาด 5 ใบพัด 18 นิว
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ
-ปรับระดับความสูงได้ตังแต่  98-110  ซม.
-ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)  
เนืองจาก  เพือใช้ในการบริการประชาชนผู้มารับบริการกับอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟนสาย จํานวน 3,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมโครโฟน  จํานวน  1  อัน
คุณลักษณะ
-ไมโครโฟนแบบไดนามิก สําหรับพูด
-ชนิดทิศทางเดียว
-สําหรับการใช้งานแบบมือถือหรือแบบมีขาตัง
-มีรูปแบบการรับสัญญาณเสียงแบบ Cardioid 
-สวิตซ์เปิด/ปิดในตัวไมโครโฟนและขัวต่อ XLR  3-ขาแบบล็อกได้ทีฐาน
-ความยาวสาย 7 ม. (23 ฟุต)
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจากไมโครโฟนทีมีอยู่ชํารุดเสีย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะ
-เป็นเครืองสันดาปภายใน  ชนิดใช้นํามันเบนชินและเชือเพลิง
-การติดเครืองพ่นระบบจุดระเบิดเครืองยนต์ แบบคอยล์แม็กนีโต
-คาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับนํามันเชือเพลิงอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องหมุน
ปรับปุ่มนํามันเชือเพลิง  เพือหาสัดส่วนนํามันเชือเพลิงกับอากาศ
-ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทําลาย
อืนๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมี 5.71 ลิตร
-ถังบรรจุนํา◌้มันเชือเพลิงเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี หรือ
ตัวทําละลายอืนๆ และมีปริมาณบรรจุนํามันเชือเพลิงได้ 1.2 ลิตร
-มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพันไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ของความยาวห้องเผาไหม้ ถึงปลายท่อพ่นหรือระบบ ป้องกันความร้อน
ของท่อ
-นําหนักเครืองเปล่า ต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม
-มีสายสะพายทีมีความทนทาน  ปรับระดับความยาวได้  และมีทีรองบ่า
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก เครืองพ่นหมอกควันทีมีอยู่ชํารุด ต้องซ่อมแซมบ่อย ทําให้ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
18.5 นิว)

จํานวน 29,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที  11  มีนาคม  2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)
เนืองจาก  มีไม่เพียงพอสําหรับการใช้งาน  เพือความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน  การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิงขึน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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เครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11  มีนาคม  2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)
เนืองจาก  เพือให้สามารถพิมพ์เอกสารสี  ในการรายงานข้อมูลหรือจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวก ชัดเจน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ ณ  วัน
ที  11  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)
เนืองจาก เพือใช้ในการพิมพ์เอกสารและงานต่างๆได้สะดวกและเร็ว
ขึน เพราะไม่มีเครืองพิมพ์สําหรับใช้งาน
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  (Inkjet  Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน  1  เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  11 มีนาคม  2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร)
เนืองจาก เครืองพิมพ์ทีมีอยู่เดิมเสีย  ซึงถ้าซ่อมจะมีค่าใช้จ่ายสูง   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือดําเนินการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประจําปี  2560  
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  เพือ
ดําเนินการสํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปี 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 13,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 13,000 บาท
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2560  อําเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอโชคชัย  ดังนี
     -โครงการจัดงานพิธีวันปิยะมหาราช  2,000 บาท
     -โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ 7,000 บาท
     -โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ
  4,000  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,871,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,399,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองคลัง  จํานวน  4 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 1
  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้าง  จํานวน 1
 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 428,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที  17
  พฤศจิกายน  2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน ทีกําหนดให้นําประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราขกฤษฎีกาและเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 58,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต. เช่น ค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการถ่าย
เอกสาร,ค่าล้างฟิมส์,ขยายรูป,ค่าเติมนํายาเคมีดับเพลิง,ค่าตักสิงปฏิกูล,ค่า
จ้างสูบนํา,ค่าติดตังโทรศัพท์,ค่าติดตังระบบประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้
3)ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก  ตัง
ไว้  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบ
ต.กระโทก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462  ลงวัน
ที  29  กุมภาพันธ์  2551  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที  9  มกราคม  2555
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) เช่น  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรา
ยาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะ
- ขนาด 36,000 บีทียู  
1) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
แบบแยกส่วน 
2) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการท้าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
3) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
4) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างท้าความสะอาดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมือวันที 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0202/ว 4 ลงวันที 11 มกราคม 2533 และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57) เมือ
วันที 14
มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
7) การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
 ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 4,500 บาท
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มีนาคม 2558)
เนืองจาก เพือจากมีสภาพเก่าและเสียงดังความเย็นไม่เพียงพอ  ซึงถ้าซ่อม
จะมีค่าใช้จ่ายสูง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 63,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 63,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้แก่
อปพร.
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยให้แก่อปพร.
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และอืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันลอยกระทง   เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และ
อืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และอืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันออกพรรษา  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และ
อืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบืองต้น จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบืองต้น
เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,308,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,120,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,120,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 915,600 บาท

1)เงินเดือนพนักงาน ตังไว้  651,600  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน  2  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 1
  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
 2)เงินเดือนครู  ตังไว้  264,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู  ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 1 อัตรา
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
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งบดําเนินงาน รวม 187,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,520 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน ทีกําหนดให้นําประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราขกฤษฎีกาและเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํา◌้ยาเคมีดับ
เพลิง  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบ
ประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอืนๆ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด นํายาขัดห้องนํา ผงซัก
ฟอก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น นํายาต่างๆ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  เมาส์แผ่นกรอง
แสง ตลับหมึก สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,405,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 724,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 394,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น 5
 ธันวาคมมหาราช  วันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้าง
เหมา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการ
แสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าบัตรเข้าชม
ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการผลิตสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการผลิตสือการเรียนการสอนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 259,500 บาท
1)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
ตังไว้  200,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) ตังไว้ 59,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม   ค่าวิทยากร  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ 
1)โรงเรียนวัดพะโค      
2)โรงเรียนบ้านดอน  
3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบลงทุน รวม 230,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลินชัก จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  2 ลินชัก
จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะ
-โต๊ะคอมพิวเตอร์  2 ลินชัก
-หน้าโต๊ะหนา  25 มม.  เคลือบผิวด้วยเมลามีน
-กุญแจล๊อคลินชักข้างพร้อมกัน 2 ทังใบ
-ลินชักเมลามีน 16 มม. มีถาดดินสอ  และรางแขวนแฟ้ม
-ขนาด กว้าง 120 ซม.x  ลึก 60 ซม. x  ยาว75 ซม.
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก เพือใช้วางสือการสอนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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พัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว  จํานวน  5  เครืองๆ
ละ 2,000  บาท
คุณลักษณะ
-พัดลมติดผนัง
-ใบพัดขนาด 16 นิว
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-มี Remote  Control
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก  เพือสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนและทดแทนพัดลมเครืองเก่าทีชํารุด ใช้งานไม่ได้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองเล่น DVD จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่น DVD  จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
-รองรับภาพ Full-HD 1080P 
-รองรับ USB/HDD/HDMI
-อ่านแผ่น BD/BD-R/BD-RE/DVD/VCD/CD/CD-R/RW
-ปล่อยสัญญาณภาพ HDMI Full-HD 1080P
-ช่องต่อ ANALOG 2 ch.
-ช่องต่อ DIGITAL COAXIAL
-ช่องต่อ Hi speed  USB 2.0 2 ชุด
-ช่องต่อสาย LAN RJ45 รองรับ BD-LIVE/BD-j
-รองรับไฟล์ MKV,TS,MPEG,RMVB,AVCHD,WMA,MP3,JPEG
-รองรับการเล่นไฟล์จาก HDD ได้ถึง 1 TB
-เมนูการใช้งาน ไทย/อังกฤษ
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก  เพือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและทดแทน
เครืองเล่น DVD เครืองเก่าทีชํารุดใช้งานไม่ได้  ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิว พร้อมขาแขวนติดผนัง จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิว  พร้อม
ขาแขวนติดผนัง  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะ
-โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)
-ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาด 32 นิว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ
เพลง และภาพยนต์
- ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)
พร้อมขาแขวนติดผนัง
(บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มีนาคม 2558)
เนืองจาก เพือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและทดแทน
โทรทัศน์เครืองเก่าทีชํารุดใช้งานไม่ได้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
-จัดสวนหย่อมเรียนรู้
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
-เครืองเล่นสนาม  2 ชุด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 450,000 บาท

1)โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค 
ตังไว้  190,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนนุทัวไป
2)โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน  
ตังไว้  260,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนนุทัวไป

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบต.กระโทกสะอาด  น่าอยู่  น่ามอง  น่าทํางาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.กระโทกสะอาด  น่าอยู่  น่า
มอง  น่าทํางาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อทีมียุงเป็นพาหนะนําโรค จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อทีมี
ยุงเป็นพาหนะนําโรค เช่น นํายาเคมีกําจัดยุง  พาหนะนําโรคและค่าทราย
อะเบท ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดซือนํายาป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ค่าฉีดวัคซีน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัิติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  ใน
สํานักงานอบต.กระโทก  เฉพาะเด็กทีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพืนทีตําบลกระ
โทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยให้กับคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัยให้กับคน
พิการในพืนทีตําบลกระโทก 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในตําบล
กระโทก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสในตําบลกระโทก  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ในเขตอบต
.กระโทก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ยากไร้ในเขตอบต.กระโทก  เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดหาผ้า
ห่ม  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,881,800 บาท
งบบุคลากร รวม 765,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 765,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองช่าง  จํานวน  2 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 1
  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วันทีพิมพ์ : 22/9/2559  16:20:13 หน้า : 24/33



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 113,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในกองช่าง  จํานวน 1  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ในกองช่าง จํานวน  1  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 432,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 82,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน ทีกําหนดให้นําประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราขกฤษฎีกาและเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.  เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา  พัฒนาบ่อนําบาดาลทุกหมู่บ้าน และ
ทดสอบคุณภาพนํา  ค่าจ้าเหมาบริการอืนๆ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะะเบียนต่างๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอืนๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ )  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรา
ยาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ  สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู ท่อนําและอุปกรณ์ประปาแบบหล่อ
คอนกรีต และอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 4,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บานเลือนทึบ  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเเลือนทึบ  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1  ตู้
คุณลักษณะ
-ตู้เหล็ก 2 บานเลือนทึบ
-มือจับแบบฝัง ภายในมีชันปรับระดับ 2 อัน มีกุญแจล็อค
-ขนาด 4 ฟุต
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจาก  เพือจัดเก็บเอกสารต่างๆ ซึงทีมีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับจัดเก็บ
เอกสาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,679,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,679,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,679,800 บาท

1)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า  ซอย
หนองตาโดด  ตังไว้  490,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  700 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
2)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (ถนนสายเลียบคลองชลประทาน
คุ้มมะขามหวาน)(หมู่ที 4) บ้านโคกกระสังข์  ตังไว้  315,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  450 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
3)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะ
โค  ซอยประชาอาสาจากสามแยกบ้านนางลมัยถึงฝายนําล้น  ตัง
ไว้  224,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  320 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
4)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะ
โค  ซอยบ้านนายหลอด  ตังไว้  265,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  379 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
5)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะ
โค  ซอยบ้านนางยวน  ตังไว้  255,500  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  365 เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
6)โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่  ซอย
ชืนฤทัย 3 บ้านนายเปิน  ตังไว้  130,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้แก่การประปา
ส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัยเพือดําเนินการ  ระยะทางยาว  185 เมตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,135,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,135,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,135,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที 3) บ้านดอนใหญ่  (ซอยบ้านนาง
ประกอบ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 23 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  46  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
ทีอบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 22/9/2559  16:20:13 หน้า : 27/33



โครงการก่อสร้างถนนคสล. (หมู่ที 3) บ้านดอนใหญ่  (ซอยบ้านนายหมึก) จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  114  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนที
อบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา บริเวณบ้านนางแสวง  เป๋ากระโทก  และซ่อม
แซมคสล.บริเวณสามแยก (หมู่ที 5) บ้านพะโค

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา  ขยายผิวจราจรคสล. เนือที
คอนกรีต 20 ตารางเมตร  พร้อมรางระบายนํา  ตามแบบแปลนทีอบต
.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างทีกันขอบสะพานปูนทังสองฝัง ทางเข้าบ้านดอนใหญ่ ม.3 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทีกันขอบสะพานปูนทังสองฝัง ขนาดความยาวรวม 
15 เมตร  ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอยบ้านผู้ช่วยชาติ (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 53 ม. 
ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการติดตังโคมไฟสาธารณะในหมู่บ้าน (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟสาธารณะ   พร้อมสายดับ
ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการเสริมดินพร้อมเทคอนกรีตพร้อมรางระบายนําข้างบ้านผู้ใหญ่สม
หวัง  ทังสองฝัง (หมู่ที 6) บ้านโพธิเงิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถมดิน  ขนาดกว้าง 2.80 ม. ยาว 22 ม. สูง 0.40 ม. 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  24.64  ลูกบาศก์เมตร
เทคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  52  ตารางเมตร  
รางระบายนํา ขนาดกว้าง 0.40 ม.  ตามแบบแปลนทีอบต.กระโท
กกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการเสริมถนนคอนกรีต (หมู่ที 10) บ้านใหม่  ซอยร่มเย็น จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเสริมถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 47 ม. 
หนา 0.10 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  164.50  ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (หมู่ที 8) บ้านชะอม (สายคลองตาอ่อน
ตลอดสาย)

จํานวน 185,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 800 ม. 
หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  200  ลูกบาศก์
เมตร   ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 412,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 412,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 412,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  ตังไว้  312,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตพืนทีตําบลกระโทก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้
2)ค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอย  ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอยของตําบลกระโทก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 262,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 262,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการ
แสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 2,5,8,9  และสํานักงานอบต. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากรและอืนๆในการฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม ค่าวิทยากรและอืนๆในการฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่า
วิทยากรและอืนๆในการฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจํา
วัน
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทาง
การเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลัง
ฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบต.เคลือนทีเวทีประชาคมร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไขปัญหา
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม  ค่าวิทยากร  และอืนๆในการฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนตําบลกระโทก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็ก
และเยาวชนตําบลกระโทก  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม ค่าวิทยากรและอืนๆในการฝึกอบรม
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลกระโทก  ประจําปี 2560 จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่า
ชุดแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์  ค่ากรรมการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และอุปกรณ์
กีฬา วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 168,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 168,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 168,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น สังฆทาน  ค่าเครืองไทยทาน  ค่า
อาหารเช้า  ค่าอาหารแห้ง  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดง
ต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง   เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดงต่างๆ  ค่า
ของขวัญ  ของรางวัล
ตังจ่ายเงินรายได้
โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารี  เช่น ค่าเครืองดืม ค่าขบวนแห่ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืนบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืน
บ้าน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ปรางค์พะโค จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ปรางค์พะโค
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเทียวปรางค์พะโค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเทียวปรางค์พะ
โค  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที
เกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและ
ด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการพระราชเสาวนีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการ
เกษตรให้แก่เด็กนักเรียน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธ์◌ุพืช
 ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ และวัสดุอืน
ตังจ่ายจากเงินรายไ◌้ด้

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิตและความสดใสให้ลุ่มนํามูล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์คืนชีวิตและความสดใส
ให้ลุ่มนํามูล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,889,320 บาท
งบกลาง รวม 6,889,320 บาท
งบกลาง รวม 6,889,320 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยอบต.สมทบในอัตราร้อยละ 5  จํานวน 7
 อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที  22
  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,974,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สุงอายุในเขตตําบลกระโทกทีมีอายุ
ตังแต่       60  ปีบริบูรณ์ขึนไป   จํานวน  625 คน   จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,384,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตตําบลกระโทก  จํานวน  140
  คน ๆละ  800  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  และเพิมอีก 3
 เปอร์เซ็นต์สําหรับผู้ทีลงทะเบียนรายใหม่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

วันทีพิมพ์ : 22/9/2559  16:20:13 หน้า : 32/33



เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตตําบลกระโทก  จํานวน 1 คนๆ
ละ 500  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นและเหตุฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า
-ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามสถานการณ์ภัย
แล้ง  อุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัยและภัยอืนๆ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที  19
  มิถุนายน  2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินของสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที 
พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที  14  สิงหาคม  2558  หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.5/ว 41 ลงวันที  14  สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที  30  พฤษภาคม  2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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