
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,730,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,032,890 บาท
งบบุคลากร รวม 5,346,240 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  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  244,800 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
จํานวน  2  ตําแหน่ง  เดือนละ  11,220  บาท  จํานวน 12 เดือน
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  
     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  1  ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  21,000  บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน  2  ตําแหน่ง  เดือนละ  880  บาท  จํานวน 12 เดือน
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  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล / 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 3 ตําแหน่ง
1)นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ 1,750  บาท จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  21,000 บาท
2)รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 ตําแหน่ง  เดือนละ  880  บาท  จํานวน 12 เดือน
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      

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
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       

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
1)เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ 11,220  บาท จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้  134,640  บาท
2)เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ  9,180  บาท  จํานวน 12 เดือน
ตังไว้  110,160  บาท
3)เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  เดือนละ  7,200  บาท จํานวน 12 เดือน
ตังไว้  86,400  บาท
4)เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  17
  ตําแหน่ง  เดือนละ  7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน
ตังไว้  1,468,800  บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2545  แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2557  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,861,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,050,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ในสํานักงานปลัด  จํานวน  8
  อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา   เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที 1
  มีนาคม  2559     

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     

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
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 566,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ในสํานักงานปลัด  จํานวน  4  อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปในสํานักงานปลัด  จํานวน  4  อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)     
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งบดําเนินงาน รวม 1,489,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 374,000 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
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์  เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 
2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  
ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2553
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างในส่วนสํานักงานปลัดทีมาปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที  15  พฤษภาคม  2550  

    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541  ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549     

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ และรายจ่ายอืน
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํายาเคมีดับเพลิง  
ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบไฟฟ้า  
ค่าติดตังระบบประปา   และค่าจ้างเหมาบริการอืน 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที  19 มีนาคม  2561

ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ตัดแต่งกิงไม้ รดนําต้นไม้ และดูแล
รักษาความสะอาด  เรียบร้อย  บริเวณโดยรอบสํานักงานอบต.กระโทก และ
อืนๆ

จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม ตัดแต่งกิงไม้ รดนํา
ต้นไม้ และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสํานักงานอบต
.กระโทก และอืนๆ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม  2541
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที 19  มีนาคม  2561

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการฝึกอบรมของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และพนักงานส่วนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่ารังวัดทีดินและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.กระโทก จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดทีดินและทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.กระโทก
     

ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  สิงพิมพ์  หรือวารสารทางวิชาการต่างๆ 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการด้วย  และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548   ค่ารับรองให้ตังไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ในปีทีล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม เงินทีมีผู้อุทิศ
ให้

2)ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย   ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   เป็นค่า
อาหาร เครืองดืมต่างๆ  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆ ซึง
จําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
อืนๆ พร้อมเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  ตังเท่าทีจ่ายจริงอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. กรณี
ครบวาระ หรือ  กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
กรรมการหน่วยเลือกตัง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเลือกตััง ค่าเช่า
สถานที ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร และรายจ่ายอืน  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที  7 กรกฎาคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 132 ลําดับที 17
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และรายจ่ายอืน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
     

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ 
     

โครงการจัดงานวันท้องถินไทยของอบต.กระโทก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันท้องถินไทยของอบ
ต.กระโทก เช่น  ค่ารับรอง  ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าจัดสถานที  ค่าจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ประกอบพิธี  และรายจ่าย
อืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลําดับที 15
    

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิมศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้นํา
ชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิมศักยภาพการบริหารงานของอบต.ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน เช่น  ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ    ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวิทยากร  และรายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ลําดับที 11
     

โครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมพูนความรู้ให้แก่
พนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  เช่น ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 135 ลําดับที 1
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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
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19  มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  
แบบพิมพ์ ตรายาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟฟ้า  สายไฟ  
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ถังขยะ ไม้กวาด 
ไม้ถูพืน  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
    
   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู 
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  แบบหล่อคอนกรีต และอืนๆทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
หรือรถยนต์ทีใช้ในราชการ เช่น แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ทีเกียวข้องกับรถจักรยานยนต์ 
หรือรถยนต์ของอบต. เช่น  นํามันดีเซล นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19  มีนาคม  2561
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ทีเกียวกับการปฏิบัติงานในการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษโปสเตอร์  พู่กันและสี  ไม้อัด ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมน
บอร์ด  
เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 215,550 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและไฟฟ้าทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของอบต.กระโทก  ในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19  มีนาคม  2561
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา   ค่านําบาดาล  ในสํานักงานอบต.กระโทก/
ในทีสาธารณะ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19  มีนาคม  2561
     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ  ค่าโทรศัพท์พืนฐาน  
ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19  มีนาคม  2561 
     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19  มีนาคม  2561
     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,550 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  
ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น 
ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับ
การใช้บริการ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19  มีนาคม  2561 
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งบลงทุน รวม 179,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ๆ ละ5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
เนืองจากเพือไว้สําหรับเก็บเอกสารทางราชการทีสําคัญต่างๆให้เรียบ
ร้อย ปลอดภัย
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังท1ี) พ.ศ.2561 หน้า 43 ลําดับที 1
     

พัดลมตังพืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมตังพืน  ขนาด 5 ใบพัด  20 นิว  จํานวน  5
 เครืองๆละ  3,000 บาท
คุณลักษณะ
1)ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ
2)รูปแบบของใบพัด 5 แฉก
3)สามารถปรับระดับความสูงของตัวพัดลมได้
4)สามารถปรับส่ายอัตโนมัติได้ (ซ้าย-ขวา)และปรับก้ม ขึน-ลง ด้วยมือ
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนมาก ห้อง
ประชุมไม่สามารถรองรับได้ทังหมด  บางครังอาจต้องจัดกิจกรรมนอก
สถานทีหรือนอกห้องประชุม และประกอบกับสภาพอากาศค่อนข้าง
ร้อน จึงจําเป็นต้อง
จัดซือ เพือไว้ใช้สําหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและนอกห้องประชุม
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง  
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  43  ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงเคลือนที จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงเคลือนที  แบบลากจูง  จํานวน 1
 เครือง
คุณลักษณะ
1)ขนาด 12 นิว  350 วัตต์
2)มีช่องสําหรับเสียบ USB เล่น MP3 
3)ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว
(นอกบัญชีราคามาตรฐานคุณภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากเพือไว้สําหรับใช้ในการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกพืนที
หมู่บ้านในการจัดโครงการหรือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 ลงวันที 22
  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง  
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  45  ลําดับที 10

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด  20 ล้านพิกเซล   จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
1)เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2)ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3)มีระบบแฟลชในตัว
4)สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5)สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6)มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
เนืองจากเพือไว้สําหรับบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆหรืองานพิธีทังภายในและ
ภายนอกสํานักงาน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง  
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  44 ลําดับที 7
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เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 42,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ XGA  ขนาด 4,000 ANSI Lumens    จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะ
1)เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
4)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
เนืองจากเพือใช้สําหรับนําเสนอข้อมูลต่างๆในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง  
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  44  ลําดับที 6

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข้ง จํานวน 2 เครืองๆละ 9,500 บาท
คุณลักษณะ
1)เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4)พร้อมใบมีด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
เนืองจากเพือไว้ใช้สําหรับกิจกรรมทําความสะอาดนอกสถานทีและตัดหญ้า
ในสํานักงาน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  43 ลําดับที  3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  2  เครืองๆละ
จํานวน  30,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 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 ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 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 LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  ณ วันที  21 เมษายน 2560)
เนืองจากเพือไว้สําหรับจัดทํางานเอกสาร  รายงาน การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ  การสืบค้นข้อมูลต่างๆ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง  (ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  44 ลําดับที  8
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก   พร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์  
จํานวน 1 เครืองๆละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560  ณ วันที  21 เมษายน 2560)
เนืองจากเพือไว้สําหรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆทีเป็นภาพสีเพือให้ได้ภาพ
ทีชัดเจน สวยงาม 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง  (ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า  45 ลําดับที 9

งบรายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน  เช่น  ค่าจ้างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก  เพือดําเนินการ
สํารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจําปีงบประมาณ 
-แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 129 ลําดับที 5
 
     

งานบริหารงานคลัง รวม 1,920,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,526,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,526,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,325,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองคลัง  จํานวน  4 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
ลงวันที 1  มีนาคม  2559     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน  
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 4) พ.ศ.2558     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 1 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)     

งบดําเนินงาน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  
ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2553     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที  15  พฤษภาคม  2550
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559   
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551และแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549     

ค่าใช้สอย รวม 123,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการถังขยะในเขตพืนทีอบต.กระโทก
  จํานวน 1 อัตรา
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยแล้วของบ้านเมือง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที  18  ตุลาคม  2560
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต. เช่น ค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ,ค่าใช้จ่ายในการถ่าย
เอกสาร,ค่าล้างฟิมส์,ขยายรูป,ค่าเติมนํายาเคมีดับเพลิง,ค่าตักสิงปฏิกูล,ค่า
จ้างสูบนํา,ค่าติดตังโทรศัพท์,ค่าติดตังระบบประปา  และค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที  19 มีนาคม  2561

   

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบ
ต.กระโทก
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462  ลงวันที  29  กุมภาพันธ์  2551  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที  9  มกราคม  2555
-แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ลําดับที 14
     

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
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  หรือทรัพย์สินอืนๆ เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ) เช่น  เครืองพิมพ์ดีด  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที  19  มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์เกียวกับสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  
ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์ ตรายาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ  เครืองใช้
สํานักงาน ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 74,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 63,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีรักษาความปลอดภัยสถานที
ราชการ  จํานวน  1 อัตรา  เดือนละ 5,250 บาท จํานวน 12 เดือน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19 มีนาคม  2561
     

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับ
อําเภอ

จํานวน 11,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอําเภอ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที   ค่าบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน  และ รายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลว 24 มิถุนายน  2559
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชน 
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 516  ลงวันที  22  กุมภาพันธ์  2561
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 
ลว 3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1)  พ.ศ.2561  หน้า 29  ลําดับที  1
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม และ
อืนของอปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/ว
 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลําดับที 8
     

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง   เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม และอืนๆของอปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/
ว 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 166 ลําดับที 12
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม และอืนๆของอปพร.และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที  22  กันยายน  2557
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/
ว 668 ลงวันที 27  มีนาคม  2560
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที  9 มีนาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลําดับที 9
     

โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณภัยเบืองต้น จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือสาธารณ
ภัยเบืองต้นเช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่า
วัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอืน 
-ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลําดับที 10
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  
ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน
-ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 164 ลําดับที 1
     

โครงการสนับสนุนกิจการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าจัดซือ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เครืองมือ เครืองใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และรายจ่ายอืน
-ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 164 ลําดับที 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,419,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,279,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,279,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,200 บาท

1) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้  748,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  จํานวน  2  อัตรา  
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
ลงวันที 1  มีนาคม  2559
2) เงินเดือนครู  ตังไว้  287,280  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู ในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
จํานวน 1 อัตรา  
-ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที 3) พ.ศ.2558

     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   
-ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน  
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับตําแหน่งครูทีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
-ครูชํานาญการ    จํานวน  1  ตําแหน่ง
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน 
-ตามพรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) พ.ศ.2558
   
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง  ในกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)
    

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซือให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินค่าเช่าบ้าน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้อง
ถิน 
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต. เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเติมนํายาเคมีดับ
เพลิง  
ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าจ้างสูบนํา  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าติดตังระบบประปา   
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที 19 มีนาคม  2561

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ.ศ.2559    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอืนๆ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ) 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19 มีนาคม  2561
     

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ์  
ตรายาง เสือ พรหม เครืองคํานวณ  เครืองใช้สํานักงาน  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพืน นํายาขัดห้อง
นํา 
ผงซักฟอก นํายาดับกลิน แปรง ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  เมาส์แผ่นกรองแสง ตลับ
หมึก  เมนบอร์ด  เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248/  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,023,718 บาท
งบดําเนินงาน รวม 598,818 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  
ค่าจัดสถานที  ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ลําดับที 4
     

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ เช่น 5 ธันวาคมมหาราช  วันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ 
ของรางวัล  และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ลําดับที 7     
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าจ้างเหมา  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  
ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156 ลําดับที 14
     

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา  เช่น  ค่าจ้างเหมา  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  
ค่าบัตรเข้าชม  และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153 ลําดับที 3     

โครงการผลิตสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการผลิตสือการเรียนการสอน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการผลิต
สือการเรียนการสอน และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ลําดับที 5
โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก  
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  และรายจ่าย
อืน 
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153 ลําดับที 1
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 237,600 บาท
1)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก   ตังไว้  176,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
(จํานวน  36 คน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน  จํานวน 245 วัน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155  ลําดับที 10

2)เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) ตังไว้ 61,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก
-ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตราคนละ 1,700  บาท/ปี  จํานวน 36 คน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 153  ลําดับที 2
     

โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก   เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
อาหาร  
ค่าเครืองดืม   และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 154 ลําดับที 8
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ค่าวัสดุ รวม 258,218 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 258,218 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ 
1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก     ตังไว้  73,196 บาท
(จํานวน 36 คน อัตราคนละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน)  
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155 ลําดับที 11

2)โรงเรียนวัดพะโค      ตังไว้  71,162  บาท
(จํานวน 35 คน  อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 156 ลําดับที 13

3)โรงเรียนบ้านดอน     ตังไว้  113,860  บาท
(จํานวน 56 คน  อัตราคนละ 7.82 บาท  จํานวน 260 วัน)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 155 ลําดับที 12
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที  19  มิถุนายน  2561     

งบลงทุน รวม 60,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก  แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ  5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
เนืองจากเพือไว้สําหรับเก็บเอกสารทางราชการทีสําคัญต่างๆให้เรียบร้อย
ปลอดภัย
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังท1ี) พ.ศ.2561หน้า 47  ลําดับที 9
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โต๊ะทํางาน  ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1 ตัว
คุณลักษณะ
-ขนาด 4 ฟุต
-มี 4 ลินชัก
-หน้าโต๊ะเหล็ก
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากเพือไว้สําหรับทําการเรียนการสอนของครูศพด.
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังท1ี) พ.ศ.2561หน้า 46 ลําดับที 1

โต๊ะนังรับประทานอาหารเด็ก แบบ 8 ทีนัง พร้อมทีนัง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนังรับประทานอาหารเด็ก  แบบ 8  ทีนัง พร้อมที
นัง  จํานวน 4 ชุดๆละ 7,000  บาท
คุณลักษณะ
-ผลิตจากโครงเหล็กอย่างหนา 1.2 นิวx1.2นิว หนา 1.2 มิล
-โต๊ะ ขนาด 150x60xสูง 50 ซม.
-ม้านังยาว 150x30xสูง 30 ซม.
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากเพือไว้สําหรับให้เด็กได้นังรับประทานทีสะดวก ปลอดภัย
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังท1ี) พ.ศ.2561หน้า 46  ลําดับที 2
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พัดลมติดผนัง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว  
จํานวน 20 ตัวๆละ 1,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
-พัดลมติดผนัง
-ขนาดใบพัด  16 นิว
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ  
ใช้ราคาตามท้องถิน)
เนืองจากเพือไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้แก่เด็กศพด.ให้ความ
สุข กายสุขใจในการเรียนรู้ต่างๆ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 46 ลําดับที 3
     

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงพยาบาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงพยาบาล จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะ
-เตียงพยาบาลแบบไม้อัด
-ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมทีนอน
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากเพือไว้สําหรับให้เด็กทีเจ็บป่วยเล็กน้อยได้นอนพัก และเป็นการ
แยกเด็กป่วยออกไม่ให้ติดต่อกับเด็กคนอืน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 47  ลําดับที 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 364,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 364,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอน จํานวน 224,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอน  
(จํานวน 56 คน  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน   จํานวน 200 วัน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 2
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะโค จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน
โรงเรียนวัดพะโค 
(จํานวน 35 คน  อัตรามือละ 20 บาทต่อคน   จํานวน 200 วัน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลําดับที 1

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
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบต.กระโทกสะอาด  น่าอยู่  
น่ามอง  น่าทํางาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.การกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (17) 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168  ลําดับที 4

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อทีมียุงเป็นพาหนะนําโรค จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
ติดต่อทีมียุงเป็นพาหนะนําโรค เช่น นํายาเคมีกําจัดยุง  และค่าทรายอะ
เบท และ
รายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 167  ลําดับที 3
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โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เช่น  ค่าจัดซือนํายาป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ค่าฉีดวัคซีน  ค่าเข็ม  ค่ากระบอกฉีดยา  ค่าแอลกอ
ฮอลล์  และรายจ่ายอืน
- เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ขึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
- เงินอุดหนุนเพือขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที 12 มกราคม 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/
ว 1046  ลงวันที  10  เมษายน  2561
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 167 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอบต.กระโทก
  จํานวน  10  หมู่บ้านๆละ 20,000  บาท   จํานวน 3 โครงการ ดังนี
1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
2)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
3)โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

เพือดําเนินการในหมู่ที 2 บ้านหนองคล้า ,หมู่ที 3 ดอนใหญ่,หมู่ที 4 บ้าน
โคกกระสังข์,หมู่ที 5 บ้านพะโค,หมู่ที 6 บ้านโพธิเงิน,หมู่ที 8 บ้าน
ชะอม,หมู่ที 9 บ้านโบสถ์,หมู่ที 10 บ้านใหม่,หมู่ที 11 บ้านปรางค์พะ
โค และหมู่ที 13 บ้านคลองท่าแร่
ซึงประกอบด้วยค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/
ว 2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง  
(ครังที 1)  พ.ศ.2561  หน้า 28  ลําดับที 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัิติงานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติ
งานในช่วงปิดภาคเรียน  เช่น ค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง
ปิด
ภาคเรียน  ในสํานักงานอบต.กระโทก  เฉพาะเด็กทีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
พืนทีตําบลกระโทก
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 158 ลําดับที 8

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,095,080 บาท
งบบุคลากร รวม 616,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 616,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 574,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ในกองช่าง  จํานวน  2 อัตรา
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
ลงวันที 1  มีนาคม  2559
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง 
เดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  12  เดือน
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)
   

งบดําเนินงาน รวม 479,000 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  และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตร พนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 ทีกําหนดให้นําประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรมาใช้โดยอนุโลม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
     

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึงทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของอบต.  เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา  พัฒนาบ่อนําบาดาลทุกหมู่บ้าน และ
ทดสอบคุณภาพนํา  และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที  19  มีนาคม  2561     

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะะเบียนต่างๆในการอบรมของ
พนักงานส่วนตําบล  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และรายจ่าย
อืน 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอืนๆ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ) 
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที  19  มีนาคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  
แบบพิมพ์  ตรายาง  เสือ พรม  เครืองคํานวณ เครืองใช้สํานักงาน ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ  สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู 
ท่อนําและอุปกรณ์ประปาแบบหล่อคอนกรีต และอืนๆทีเข้ารายจ่าย
ประเภทนี
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษโปสเตอร์  
พู่กันและสี  ไม้อัด ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27  มิถุนายน  2559
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
เมนบอร์ด  เมาส์ CD-ROM ซอฟร์แวร์ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที 27  มิถุนายน  2559     
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งานไฟฟ้าถนน รวม 265,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 265,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 265,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  ซอยบ้านนายวัน  (หมู่ที 10) บ้านใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ซอยบ้านนายวัน (หมู่ที 10) 
บ้านใหม่  ระยะทางยาว 70 เมตร  พร้อมโคม 2 โคม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง        (ครังที 1) พ.ศ.2561  หน้า  52  ลําดับที 5

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  ซอยประปา  (หมู่ที 10) บ้านใหม่ จํานวน 125,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ซอยประปา (หมู่ที 10) บ้าน
ใหม่ ระยะทางยาว 200 เมตร พร้อมโคม  5 โคม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที  3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง        (ครังที 1) พ.ศ.2561  หน้า  52 ลําดับที 6
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  พร้อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด (ซอยบ้าน
นายจําปี) หมู่ที 11 บ้านปรางค์พะโค

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา  ซอยบ้านนายจําปี (หมู่ที 11) 
บ้านปรางค์พะโค  ระยะทางยาว 70 เมตร   พร้อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที 3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง        (ครังที 1) พ.ศ.2561  หน้า  52  ลําดับที  8
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่ (ซอยชืนฤทัย 1) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ในการดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่ 
(ซอยชืนฤทัย 1)  ระยะทางยาว 18 เมตร  จํานวน 2 ต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที 3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 176 ลําดับที 9

งานสวนสาธารณะ รวม 160,000 บาท
งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง (หมู่ที 10) บ้านใหม่ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือและติดตังเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง  
จํานวน  6 ชุดๆละ 25,000  บาท พร้อมฐาน
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ใช้ราคาตามท้อง
ถิน)
เนืองจากเพือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกําลังกายและมีสุขภาพร่างกายที
สมบูรณ์แข็งแรง
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/1989 
ลงวันที 22  มิถุนายน  2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561  หน้า 18  ลําดับที  30
    

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 506,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 506,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 336,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพืนทีตําบลกระโทก  
จํานวน 4 คนๆละ 7,000  บาท จํานวน 12 เดือน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
-พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยแล้วของบ้านเมือง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที  18  ตุลาคม  2560
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ค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกลบขยะมูลฝอยของตําบลกระโทก
-พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยแล้วของบ้านเมือง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที  18  ตุลาคม  2560
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน/ชุมชนต้น
แบบการจัดการขยะมูลฝอย  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
อาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน
-พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยแล้วของบ้านเมือง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2560
-ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 
ลงวันที  18  ตุลาคม  2560
-ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 144  ลําดับที 7

โครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลกอบต.กระโทก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก  
เช่น ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/
ว 2794  ลงวันที 12  ธันวาคม  2560
-ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที นม 0023.3/ว 029 
ลงวันที 3 มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 11  ลําดับที 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 177,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 177,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดหาหนังสือพิมพ์/วารสาร
ให้กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   เช่น ค่าหนังสือพิมพ์/วารสารให้
กับทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที 2,5,8,9  และรายจ่ายอืน
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 159 ลําดับที 1
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โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนและประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชนและประชาชนทัวไป เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
รายจ่ายอืน
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(15) 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 132 ลําดับที 19
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านอาชีพเพือพัฒนากลุ่มสตรีตําบลกระ
โทก

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน
อาชีพเพือพัฒนากลุ่มสตรีตําบลกระโทก เช่น  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 142 ลําดับที 5
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ที
พึงตําบลกระโทก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผุ้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลในภาวะไร้ทีพึงตําบลกระโทก เช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 141 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทาง
การเกษตร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
เกษตรกรหลังฤดูกาลเก็บเกียวผลผลิตทางการเกษตร เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
จัดซือเมล็ดพันธุ์พืช ,ผัก ค่าจ้างเหมาจัดทําโรงเรือน เพือปลูกผัก และราย
จ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ลําดับที 11
โครงการอบต.เคลือนทีเวทีประชาคมร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมแก้ไขปัญหา
ชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบต.เคลือนทีเวทีประชาคม 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย 
ค่ารับรองและรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)และ (16)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 
ลงวันที 29  มกราคม  2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 132 ลําดับที 18     
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โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพ
ติด เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวิทยากร  และราย
จ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0816.5/
ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 160 ลําดับที 10     

โครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเด็กและ
เยาวชนตําบลกระโทก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชนตําบลกระโทก  เช่น ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ลําดับที 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลกระโทก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาตําบลกระโทก
  เช่นค่าจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป ค่าชุดแข่ง
ขัน ค่าเช่าเต็นท์  ค่ากรรมการ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเครืองดืม ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162 ลําดับที 6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 138,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง   
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  
ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล และรายจ่ายอืน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161 ลําดับที 4
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์  
เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที 
ค่าการแสดงต่างๆ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล และรายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161ลําดับที 1
     

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึนปีใหม่  เช่น  
ค่าสังฆทาน  ค่าเครืองไทยทาน  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และรายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161 ลําดับที 3

โครงการจัดงานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสมโภชน์ฉลอง
อนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี  เช่น ค่าเครืองดืม ค่าขบวนแห่ ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และรายจ่ายอืน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 135 ลําดับที 2
   
โครงการฝึกอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   
และรายจ่ายอืน  
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 162 ลําดับที 7
     

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืนบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพืน
บ้าน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม   ค่าป้าย  ค่า
วิทยากร และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 138 ลําดับที 2     

วันทีพิมพ์ : 7/8/2561  15:47:00 หน้า : 40/47



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเทียวตําบลกระโทก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรการท่อง
เทียว
ตําบลกระโทก เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ลําดับที 5    

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเทียวปรางค์พะโค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมัคคุเทศก์น้อยนําเทียว
ปรางค์พะโค  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 68(12)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ลําดับที 4
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,957,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,897,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,897,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ (หมู่ที 2) บ้านหนองคล้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเจริญ (หมู่ที 2) 
บ้านหนองคล้า  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 147 ลําดับที 5
โครงการก่อสร้างถนนคสล. (จากจุดเริมต้นซอยบ้านตาเหียวถึงบ้านอาจารย์
ดอกไม้) (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค

จํานวน 220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. (จากจุดเริมต้น ซอยบ้านตาเหียว
ถึงบ้านอาจารย์ดอกไม้) (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค  ขนาดกว้าง 3 เมตร
ยาว 120  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 17  ลําดับที 27
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โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสมปอง  (หมู่ที 5) บ้านพะโค จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสมปอง (หมู่ที 5) บ้านพะ
โคขนาด กว้าง 2.80 เมตร  ยาว 33 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 15  ลําดับที 15
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางสายวอย (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. บ้านนางสายวอย (หมู่ที 9) บ้านโบสถ์
ขนาด กว้าง 2.50  เมตร  ยาว 53 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 16  ลําดับที 20
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่ที 3) บ้านดอนใหญ่  สายหนองขวาง
ตะวันกลางทุ่ง

จํานวน 375,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  (หมู่ที 3) บ้านดอนใหญ่  
สายหนองขวางตะวันกลางทุ่ง   ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,500
 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ตามแบบ อบต.กระโทก กําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 49  ลําดับที 3
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ซอยบ้านนายไปล่  (หมู่ที 5) บ้านพะโค จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา   ซอยบ้านนายไปล่
(หมู่ที 5) บ้านพะโค ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 4.50 เมตร  
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังท1ี) พ.ศ.2561 หน้า 15  ลําดับที 14
โครงการขยายไหล่ทางคสล. สายทางเข้าวัดโบสถ์ไปจนถึง ม.2 บ้านหนอง
คล้า 
(หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคสล. สายทางเข้าวัดโบสถ์ไปจนถึง ม.2 
บ้านหนองคล้า  (หมู่ที 13) บ้านคลองท่าแร่  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ยาวข้างละ 900 เมตร   รวม 1,800 เมตร  ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 18  ลําดับที  28
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โครงการซ่อมแซมถนนคสล. (ลงยางแอสฟัลส์ติก) สาย 3 แยกนาตาเหลิมถึง
นาตานวย (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคสล. (ลงยางแอสฟัลส์ติก) สาย 3 
แยกนาตาเหลิมถึงนาตานวย  (หมู่ที 11) บ้านปรางค์พะโค  
ขนาด กว้าง 5 เมตร  ยาว 114  เมตร  หนา 0.05 เมตร 
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 17  ลําดับที  26
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองตาอ่อน (หมู่ที 8) บ้านชะอม จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก  สายคลองตาอ่อน (หมู่ที 8) บ้าน
ชะอม
ขนาดกว้าง 2.50  เมตร  ยาว 700 เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร
ตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 16  ลําดับที 19

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  ซอยบ้านนายสําเริง (หมู่ที 11) บ้าน
ปรางค์พะโค

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอโชคชัย
ในการดําเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  ซอยบ้านนายสําเริง 
(หมู่ที 11)  บ้านปรางค์พะโค   ระยะทางยาว 88 เมตร
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2/ ว 3616 
ลงวันที 24 มิถุนายน  2559
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 
ลงวันที 3 เมษายน 2560
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 53  ลําดับที 9
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการ
เกษตรและด้านปศุสัตว์ให้กับกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 ลําดับที 2
     

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (4) และ (5)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 172 ลําดับที 8
     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถาง ต้นไม้ 
และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที  9  มิถุนายน  2558
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ  เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และรายจ่ายอืน
-ตามพรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา 67 (4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 145 ลําดับที 2
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โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืนชีวิตและความสดใสให้ลุ่มนํามูล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์คืนชีวิต
และความสดใสให้ลุ่มนํามูล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ 
ค่าอาหารและเครืองดืมค่าวิทยากร และรายจ่ายอืน
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/
ว 164 ลงวันที  26 มกราคม 2558
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 170 ลําดับที 6
     

งบลงทุน รวม 450,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคลองไผ่บริเวณทํานบท่าเขือนวัดบ้านดอน (หมู่ที 3) บ้าน
ดอนใหญ่

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองไผ่ บริเวณทํานบท่าเขือนวัดบ้านดอน (หมู่
ที 3) 
บ้านดอนใหญ่ ขนาดกว้าง เฉลีย 5 เมตร ยาว 1,345 เมตร ลึกเฉลีย  2
 เมตรตามแบบอบต.กระโทกกําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 23  ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมทํานบคลองสาระเทศ  (หมู่ที 10) บ้านใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทํานบคลองสาระเทศ (หมู่ที 10) บ้านใหม่  
โดยวางท่อขนาด 1.00 เมตร สองแถวๆ ละ 6 ท่อน  ตามแบบอบต.กระโท
ก กําหนด
-พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(4)
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมและเปลียนแปลง 
(ครังที 1) พ.ศ.2561 หน้า 24 ลําดับที 10

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,841,172 บาท
งบกลาง รวม 7,841,172 บาท
งบกลาง รวม 7,841,172 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 45,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างจํานวน 6
 อัตรา  พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันด้วย
-ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 
ลงวันที  22  มกราคม  2557  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,787,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ  สําหรับผู้สูงอายุทีมีอายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วน
ตามหลักเกณฑ์และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับอบต.แล้ว  
โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน แบบขันบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูง
อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท  อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700
 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึนไป จะได้
รับ 1,000 บาท
-ผู้สูงอายุในเขตอบต.กระโทก  มีจํานวน 727 คน   จํานวน 12 เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157 ลําดับที 1     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,545,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์จะได้รับเบียยัง
ชีพ
ความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน  (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวัน
ที  25  พฤศจิกายน 2557)   ผู้พิการและทุพพลภาพในเขตอบต.กระโทก
ทีมีสิทธิ  จํานวน  161  คน ๆละ  800  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  
และสําหรับผู้ทีลงทะเบียนรายใหม่  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157 ลําดับที 2     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 บาท
ต่อเดือน ครบทัง 12 เดือน
-ผู้ป่วยเอดส์ในเขตอบต.กระโทก จํานวน 1 คน เดือนละ 500
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 118  
ลงวันที  15  มกราคม  2556  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 157 ลําดับที 3    
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สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นและเหตุฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า
-ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือการบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวมเท่านัน  เช่น  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  โรคติดต่อ   และภัยอืนๆ
-ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545    

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก จํานวน 68,832 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลกระโทก
-ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรือง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที 
พ.ศ.2557  สําหรับอบต.ขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลําดับที 1     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 137,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) อบต.คํานวณในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที  30
  พฤษภาคม  2557
-ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที  14  สิงหาคม  2558  
-ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที  14  สิงหาคม 2558      
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