
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,571,350 บาท
งบบุคลากร รวม 5,643,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล /
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3  ตําแหน่ง
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 20,400  บาท   เป็นเงิน  244,800 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  1  ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท   เป็นเงิน  21,000  บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล / 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท   เป็นเงิน  21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
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

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   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 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
1)เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ 11,220  บาท  ตังไว้  134,640  บาท
2)เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ  9,180  บาท  ตังไว้  110,160  บาท
3)เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  เดือนละ  7,200  บาท  ตังไว้  86,400  บาท
4)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  17
  ตําแหน่ง  เดือนละ  7,200  บาท  
ตังไว้  1,468,800  บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,158,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,348,270 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ในสํานักงานปลัด  
จํานวน  8  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
ลงวันที 1  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  (นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง)   เดือนละ 7,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์หารบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  จํานวน  2  ตําแหน่ง
1) นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน 1 ตําแหน่ง  
เดือนละ 7,000  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000  บาท
2) นักบริหารงานทัวไป ระดับต้น 
(หัวหน้าสํานักงานปลัด) จํานวน 1 ตําแหน่ง  
เดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 550,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ในสํานักงานปลัด  จํานวน  4  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในสํานักงานปลัด  จํานวน  4  อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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งบดําเนินงาน รวม 1,853,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 210,000 บาท

1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน/เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้  200,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างทัวไป ขององค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลัก
เกณฑ์  เงือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  
ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2553
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
     

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้สอย รวม 805,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  180,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํายาเคมีดับเพลิง  
ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบไฟฟ้า  
ค่าติดตังระบบประปา   และค่าจ้างเหมาบริการอืน ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
  มีนาคม  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรมของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3)ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ตังไว้  10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สิงพิมพ์  หรือวารสารทางวิชาการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

4)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์  
ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

5)ค่ารังวัดทีดินและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.
กระโทก  ตังไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีดินและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1)ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548   ค่ารับรองให้ตังไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ในปีทีล่วงมาไม่ร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย   ตังไว้  15,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม
และ
ผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ พร้อมเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  ตังเท่าทีจ่ายจริงอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. กรณี
ครบวาระ หรือ  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
กรรมการหน่วยเลือกตัง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตััง ค่าเช่า
สถานที 
ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการจัดงานวันท้องถินไทยของอบต.กระโทก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถินไทยของอบต.กระโท
ก
เช่น ค่ารับรอง ค่าชุดสังฆทานและเครืองไทยทาน    ค่าจัดนิทรรศการ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดสถานที  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้นํา
ชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าจ้างเหมา  ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 135
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 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
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22
  มีนาคม  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 343,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรา
ยาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า  สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ถังขยะ ไม้กวาด 
ไม้ถูพืน  ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27 มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  
แบบหล่อคอนกรีต และอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทีใช้ใน
ราชการ เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ของ
อบต. เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาต่างๆ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีเกียวกับการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ไม้อัด ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด  เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที 27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 235,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและไฟฟ้าทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของอบต.กระโทก
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที  22  มีนาคม  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาภายในสํานักงานอบต.กระโทก
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 45,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน  1  ตู้
คุณลักษณะเฉพาะ
ขนาด 2 บาน (มอก.)
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงานประมาณ  มีนาคม  2560)
เนืองจากมีแฟ้มเอกสารจํานวนมาก ซึงไม่มีทีจัดเก็บทีเป็นระเบียบเรียบ
ร้อย เอกสารอาจจะสูญหายได้  จึงจําเป็นต้องนํามาใช้สําหรับจัดเก็บ
เอกสารให้เรียบร้อยและปลอดภัย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 190
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
-ขนาด 4 ฟุต
-มี 4 ลินชัก
-หน้าโต๊ะเหล็ก
-พร้อมกระจกปูโต๊ะ
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจากโต๊ะทํางานเก่าชํารุด เสียหาย ไม่สามารถล็อกโต๊ะได้ ซึงจะทําให้
เอกสารสําคัญสูญหาย จึงควรจัดซือเพือความสะดวกปลอดภัยในการจัด
เก็บเอกสาร
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 190
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด
คุณลักษณะเฉพาะ
1)ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่บูชาขนาด 9 นิว
2)มีฐานรองโต๊ะหมู่
3)มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  มีนาคม  2560)
เนืองจากไว้สําหรับการจัดงานพิธีต่างๆ ทางศาสนาและพิธีถวายสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆ จึงจําเป็นต้องจัดซือเพือความสะดวก เรียบร้อย
ในการจัดงานพิธีต่างๆ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 190
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว  จํานวน 3 เครืองๆ
ละ 1,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
-พัดลมติดผนัง
-ขนาดใบพัด  16 นิว
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยใช้ราคาตามเว็บไซต์)
เนืองจากไว้สําหรับบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการกรณีทีไฟดับ หรือ
เพือประหยัดพลังงานในกรณีทีอุณหภูมิไม่สูงมากสามารถเปิดพัดลมแทน
เครืองปรับอากาศได้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 190
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โทรทัศน์ แอลอีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 
40 นิว

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล  ขนาด 40 นิว  
จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ
1)ระดับความละเอียด เป็ยความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
2)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
3)แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4)ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5)ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6)มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มีนาคม  2560)
เนืองจากไว้สําหรับบริการประชาชนในระหว่างทีนังรอติดต่อราชการหรือ
มารอรับการบริการต่างๆ จากอบต.กระโทก
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 191
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น  ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 9,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน  1 ตู้
คุณลักษณะเฉพาะ
1)ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
2)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3)การจัดซือตู้เย็นขนาดอืนให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มีนาคม  2560)
เนืองจากปัจจุบันตู้เย็นมีสภาพเก่า ไม่สามารถเก็บความเย็นได้ มีการซ่อม
หลายครัง จึงควรจัดซือเพือไว้สําหรับบริการนําดืมให้แก่ประชาชนทีมา
ติดต่อราชการ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 191
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบรายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 18,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสําหรับจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพือดําเนินการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประจําปี  2561 
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  เพือ
ดําเนินการสํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปี 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 129
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 11,000 บาท
โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูลข่าว
สารการจัดซือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือหรือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 173
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
 

งานบริหารงานคลัง รวม 1,945,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,431,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,431,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,229,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองคลัง  จํานวน  4 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (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  เป็นเงิน  42,120  บาท
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  15:01:24 หน้า : 12/38



งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 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       

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 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 พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้สอย รวม 208,000 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  และค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3)ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก  
ตังไว้  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบ
ต.กระโทก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462  
ลงวันที  29  กุมภาพันธ์  2551  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.3/ว 67 ลงวันที  9  มกราคม  2555
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

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     
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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
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานักงาน
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรายาง  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 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 
(จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติตดังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  ณ วันที  21  เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
เนืองจากเครืองเก่าใช้งานมานาน และซ่อมบ่อยครัง  จึงจําเป็นต้องจัดซือ
เพือให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 191
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
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที  22
  มีนาคม  2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 193,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 193,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันขึนปีใหม่  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และอืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันลอยกระทง   เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และ
อืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 166
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และอืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลวันออกพรรษา  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม และ
อืนๆ
ของอปพร.และเจ้าทีทีเกียวข้อง
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบืองต้น จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบืองต้น
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 164
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,241,712 บาท
งบบุคลากร รวม 1,046,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,046,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 845,530 บาท

1) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  578,830  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  จํานวน  2  อัตรา  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
ลงวันที 1  มีนาคม  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2) เงินเดือนครู  ตังไว้  266,700  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
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป       
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งบดําเนินงาน รวม 194,762 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,762 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,762 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

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

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํายาเคมีดับ
เพลิง  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบ
ประปา   ค่าจ้างเหมาบริการอืน ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล 
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     

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  15:01:24 หน้า : 20/38



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

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด นํายาขัดห้องนํา 
ผงซักฟอก ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  เมาส์แผ่นกรอง
แสง ตลับหมึก สําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248/  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 989,943 บาท
งบดําเนินงาน รวม 589,943 บาท
ค่าใช้สอย รวม 321,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น 5
 ธันวาคมมหาราช  วันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้าง
เหมา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการ
แสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจ้างเหมา  ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าบัตรเข้าชม  ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการผลิตสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการผลิตสือการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการผลิต
สือการเรียนการสอน และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 211,200 บาท
1)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก   ตังไว้  156,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
(จํานวน  32 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน  จํานวน 245 วัน)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที  14  มิถุนายน  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) ตังไว้ 54,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
-ใช้จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10  มิถุนายน  2560 ในการจัดสรร
(จํานวน  32  คน)
-ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 1,700  บาท/ปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที  14  มิถุนายน  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่า
เครืองดืม   ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าวัสดุ รวม 268,743 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 268,743 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ 
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     ตังไว้  65,063 บาท
(จํานวน 32 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน)  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155

2)โรงเรียนวัดพะโค      ตังไว้  126,058.40  บาท
(จํานวน 62 คน  อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156

3)โรงเรียนบ้านดอน     ตังไว้  77,621.60  บาท
(จํานวน 38 คน  อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที  14  มิถุนายน 2560
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 400,000 บาท

1)โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค 
ตังไว้  152,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดพะโค 
(จํานวน 38 คน  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน   จํานวน 200 วัน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178
ตังจ่ายจากเงินอุดหนนุทัวไป

2)โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน  
ตังไว้  248,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอน  
(จํานวน 62 คน  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน   จํานวน 200 วัน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178
ตังจ่ายจากเงินอุดหนนุทัวไป
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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
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168
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
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 167
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  ค่าจัดซือนํายาป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  ค่าฉีดวัคซีน ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 167
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัิติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน  ใน
สํานักงานอบต.กระโทก  เฉพาะเด็กทีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพืนทีตําบลกระ
โทก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,151,240 บาท
งบบุคลากร รวม 627,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 585,540 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       

งบดําเนินงาน รวม 504,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 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  พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.  เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา  พัฒนาบ่อนําบาดาลทุกหมู่บ้าน และ
ทดสอบคุณภาพนํา  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวัน
ที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะะเบียนต่างๆในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้       

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
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ  สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู 
ท่อนําและอุปกรณ์ประปาแบบหล่อคอนกรีต และอืนๆทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งบลงทุน รวม 19,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะเฉพาะ
1)เป็นกล้องคอมเพค (Compact Digital Camera)
2)ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3)มีระบบเฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5)สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มีนาคม  2560)
เนืองจากไว้สําหรับใช้ในการสํารวจพืนทีนอกสถานทีและถ่ายภาพงานก่อ
สร้างต่างๆ  จึงจําเป็นต้องจัดซือ เพือให้สามารถใช้งานได้สะดวก  รวดเร็ว 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 192
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  15:01:24 หน้า : 28/38



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1  ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21  เมษายน 2560  ของกระ
ทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม)
เนืองจากไว้สําหรับพิมพ์แบบแปลนต่างๆ ทีใช้กระดาษ A3  จึงจําเป็นต้อง
จัดซือเพือให้สามารถใช้งาน ได้รวดเร็ว ภาพละเอียดชัดเจน มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 191
ตังจ่ายจากเงินรายได้
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA จํานวน  1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  ณ วันที  21  เมษายน  2560
  ของกระทรวงดิจิทัล เพือเศรษฐกิจและสังคม)
เนืองจากไว้สําหรับสํารองไฟไว้ใช้ในกรณีไฟดับ  จึงจําเป็นต้องจัดซือ
เพือความสะดวกต่อเนืองในการทํางาน และเพือไม่ให้ข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์สูญหาย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 191
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,690,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,690,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,690,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  จํานวน 1 หลัง 
ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.50 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโท
กกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 152
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางลัดดา (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  ขนาด กว้าง 2.50 ม. ยาว 88 ม
. หนา 0.15 ม.  ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขใจ  (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.  ขนาดกว้าง  3.50 ม. ยาว 59 ม
. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลติกส์) ต่อจากเดิม (หมู่ที 3) บ้านดอน
ใหญ่

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลส์ติกส์) ขนาดกว้าง 5.00 ม
. ยาว 105 ม. หนา 0.04 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านนางจันทร์  (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 55 ม. 
หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านนายเลย (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 70 ม
. หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยประชารืนรมย์  (หมู่ที 5) บ้านพะโค จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 137 ม. 
หนา 0.10 ม. พร้อมถมคันดิน ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 148
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที 5) บ้านพะโค สายเลียบคลองชล
ประทาน 1R-2R ต่อจากเดิม

จํานวน 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม
. หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 148
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณคลองกุ่ม  (หมู่ที 3) บ้านดอนใหญ่ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 280 ม. 
หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ซอยบ้านนางหวล  (หมู่ที 4) บ้านโคกกระ
สังข์

จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  ขนาดปากกว้าง 0.40 ม. 
ระยะทางยาว 30 ม.  ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 148
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  ซอยบ้านป้ามน  (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 148 ม. 
ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการวางท่อคอนเวิร์ต บริเวณคลองจิก-ซอยทุ่งมะขามเตีย (หมู่ที 9) บ้าน
โบสถ์

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนเวิร์ต  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 8 ม. พร้อมรือ
ท่อระบายนําเดิม  ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 150
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการวางท่อระบายนําทํานบกกกระโดน  (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา  ท่อขนาด 0.60 ม. จํานวน 8 ท่อน  
ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 151
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมคอสะพานท่าจาน (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคอสะพาน  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.00 ม. 
ลึกเฉลีย 2.00 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ทางเข้าเกาะลอย (หมู่ที 8) บ้านชะอม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีต  ตามจุดเสียหาย  หนา 0.10 ม. 
ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานสวนสาธารณะ รวม 310,000 บาท
งบลงทุน รวม 310,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือและและติดตังเครืองออกกําลังกาย (หมู่ที 6) บ้านโพธิเงิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  
จํานวน  6 ชุดๆละ 25,000  บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 151
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
จัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกาย (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  
จํานวน  6  ชุด ๆละ 25,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 151
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการเทคอนกรีตสนามเด็กเล่น (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตสนามเด็กเล่น  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00
 ม. หนา 0.10 ม. ตามแบบแปลนทีอบต.กระโทกกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 151
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 656,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 656,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 456,000 บาท

1)ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย  ตังไว้  336,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพืนทีตําบลกระโทก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2)ค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอย  ตังไว้  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอยของตําบลกระโทก
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
ตังจ่ายจากเงินรายได้
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควัน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการหมู่บ้านเป็นหนึงเดียวรวมพลังกําจัดขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที 2,5,8,9  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159
ตังจ่ายจากเงินรายได้
     

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพเพือพัฒนากลุ่มสตรีตําบลกระ
โทก

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษางานด้าน
อาชีพฯ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลกระโทก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตําบลกระโทก
 เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทาง
การเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลัง
ฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการอบต.เคลือนทีเวทีประชาคมร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไขปัญหา
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เคลือนทีฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
ป้าย และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 132
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม  ค่าวิทยากร  และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลกระโทก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่า
ชุดแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์  ค่ากรรมการ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม และอุปกรณ์
กีฬา วัสดุอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162
ตังจ่ายจากเงินอุดหนนุทัวไป    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 178,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง   เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดงต่างๆ  ค่า
ของขวัญ  ของรางวัล และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดง
ต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล และอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161
ตังจ่ายจากเงินรายได้

     

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่  เช่น  ค่า
สังฆทาน  
ค่าเครืองไทยทาน  ค่าอาหารเช้า  ค่าอาหารแห้ง  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย
อืนๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี  เช่น ค่าเครืองดืม ค่าขบวนแห่ ค่าป้ายโครงการ  และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 135
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการฝึกอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืนบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืน
บ้าน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียวตําบลกระโทก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียว
ตําบลกระโทก เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเทียวปรางค์พะโค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมัคคุเทศก์น่อยนําเทียวปรางค์พะ
โค  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและ
ด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการพระราชเสาวนีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนีย์  เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  9,563  บาท   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  437  บาท
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆและอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 137
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการ
เกษตรให้แก่เด็กนักเรียน เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์
พืช ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ และวัสดุอืน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาในลําคลอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาในลําคลอง  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ และอืนๆทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 144
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิตและความสดใสให้ลุ่มนํามูล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์คืนชีวิตและความสดใส
ให้ลุ่มนํามูล   เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหารและ
เครืองดืมค่าวิทยากร และอืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,170,755 บาท
งบกลาง รวม 7,170,755 บาท
งบกลาง รวม 7,170,755 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 45,855 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยอบต.สมทบในอัตราร้อยละ 5  จํานวน 6
 อัตรา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที  22
  มกราคม  2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  15:01:24 หน้า : 36/38



เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,077,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้กับผู้สุงอายุในเขตตําบลกระโทกทีมีอายุ
ตังแต่   60  ปีบริบูรณ์ขึนไป   จํานวน  639 คน   จํานวน 12 เดือน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1238  ลงวันที  23  มิถุนายน  2560  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป       

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,574,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในเขตตําบล
กระโทก  จํานวน  164  คน ๆละ  800  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
และสําหรับผู้ทีลงทะเบียนรายใหม่
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1238  ลงวันที 23  มิถุนายน  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      

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  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20  มิถุนายน  2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157
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 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินของสํานัก
งานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที 
พ.ศ.2557  สําหรับอบต.ขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) 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      

วันทีพิมพ์ : 30/8/2560  15:01:24 หน้า : 38/38


