
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 282,541.80 215,500.00 245,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 139,060.00 27,200.00 28,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 95,049.12 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 181,525.00 160,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 55,300.00 25,300.00

หมวดรายได้จากทุน 1,060.00 2,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 699,235.92 560,000.00 552,200.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 13,332,122.34 13,730,000.00 15,147,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,332,122.34 13,730,000.00 15,147,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,838,711.00 8,600,000.00 9,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,838,711.00 8,600,000.00 9,200,000.00

รวม 19,870,069.26 22,890,000.00 24,900,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,155,542.00 3,872,900.00 4,812,180.00

งบบุคลากร 7,155,652.00 9,464,040.00 9,743,860.00

งบดําเนินงาน 4,001,062.73 6,643,760.00 6,703,760.00

งบลงทุน 3,485,860.00 2,801,800.00 3,363,400.00

งบเงินอุดหนุน 145,215.52 107,500.00 276,800.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,943,332.25 22,890,000.00 24,900,000.00

รวม 17,943,332.25 22,890,000.00 24,900,000.00



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนาจึงขอ
ชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,518,977.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,658,417.50 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,440,451.16 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 96,062.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 18,751,037.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 291,038.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 273,883.03 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 102,157.17 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 187,500.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 5,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,933,962.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,957,497.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 14,048,171.07 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,076,645.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 6,509,773.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,454,053.07 บาท

งบลงทุน จํานวน 952,700.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 55,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,245,483.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 385,560 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 31,590 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,590 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 64,800 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,026,000 1,368,000 1,368,000 1,368,000 0 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,539,540 2,052,720 2,052,720 2,052,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,470,636 1,963,127 2,019,790 2,361,840 3.69 % 2,448,960

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 82,130 122,570 102,007 94,980 -10.87 % 84,660

เงินประจําตําแหน่ง 113,400 163,800 168,000 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,000 216,000 216,000 218,880 0 % 218,880

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,828,166 2,489,497 2,529,797 2,867,700 2,944,500

รวมงบบุคลากร 3,367,706 4,542,217 4,582,517 4,920,420 4,997,220

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:25:27 หน้า : 1/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 190,000 -63.16 % 70,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 72,000 42,000 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,450 2,530 17,630 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 51,450 74,530 59,630 368,000 248,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 237,536 328,295 318,500 325,500 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 325,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
     ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ
     พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
     บริหารส่วนตําบล

17,608 0 0 0 0 % 0

 -  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะผู้
บริหาร สมาชิก สภา อบต.
     ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

20,200 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
สัมมนา 0 193,700 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:25:27 หน้า : 2/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา  อําเภอหนองกี่  จังหวัด
บุรีรัมย์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2558

178,990 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 145,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 214,635 220,000 0 % 220,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 0 227,408 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 41,300 0 0 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบัน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสัมมนา 0 0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและเข้า
เฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 85,750 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,422.97 40,740 27,000 140,000 -42.86 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 514,056.97 790,143 645,885 1,025,500 1,110,500

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,036 103,864 52,874 90,000 0 % 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,740 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,082.49 76,361.77 4,200 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 115,140 178,878 231,140 200,000 0 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,200 8,400 41,840 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 216,458.49 370,243.77 330,054 390,000 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 224,151.05 285,308.04 296,785.6 423,260 -33.08 % 283,260

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:25:27 หน้า : 3/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 13,750.03 18,395.39 13,505.34 40,000 0 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 16,268.28 19,125.18 16,191.24 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,879.3 3,447.05 11,345.05 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 63,341.51 93,042.36 85,921 105,000 -14.29 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 320,390.17 419,318.02 423,748.23 608,260 453,260

รวมงบดําเนินงาน 1,102,355.63 1,654,234.79 1,459,317.23 2,391,760 2,201,760

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีนวม 0 0 0 0 100 % 13,000

เก้าอีสํานักงาน 0 0 18,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 
10 0 0 78,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 97,800 -0.61 % 97,200

เครื่องสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน 0 0 0 9,700 -100 % 0

เค้าว์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 40,000

ชุดโต๊ะประชุม 0 0 27,900 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 16,000

โต๊ะหมู่บูชา 0 0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนําบาดาล 0 0 14,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไมค์ประชุม หรือชุดไมโครโฟน
สําหรับห้องประชุม 0 0 29,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 0 0 17,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:25:27 หน้า : 4/34



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง 0 14,800 0 0 0 % 0

สายถังดับเพลิง 0 0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 20,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
แบบ Network 0 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 7,800 7,900 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป 0 0 0 0 100 % 3,200

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 27,180 1,080 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 41,980 219,780 141,900 195,400

รวมงบลงทุน 0 41,980 219,780 141,900 195,400

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 30,000 30,000 40,000 -100 % 0

โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการจัดหารายได้จัดหารายได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 40,000 40,000 50,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 40,000 40,000 50,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไป 4,500,061.63 6,278,431.79 6,301,614.23 7,504,080 7,434,380

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 760,300 1,064,903 579,074 1,066,400 37.81 % 1,469,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,725 57,489 51,180 55,560 -22.57 % 43,020

เงินประจําตําแหน่ง 35,000 42,000 226 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 101,220 145,700 152,520 158,640 4.01 % 165,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 9,345 13,720 6,900 780 0 % 780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 924,590 1,323,812 789,900 1,323,380 1,720,440

รวมงบบุคลากร 924,590 1,323,812 789,900 1,323,380 1,720,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 381,290 62,000 -19.35 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 48,600 65,400 18,000 50,000 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,677 6,390 6,660 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 54,277 71,790 405,950 162,000 200,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,000 194,620 193,750 234,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 234,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 0 9,950 0 0 0 % 0

 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตังไว้ 60,000 บาท สําหรับเป็น
    ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
    ไปราชการของ พนักงานส่วน
ตําบล/พนักงานจ้าง 

43,080 0 0 0 0 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 
   ตังไว้ 10,000  บาท (กองคลัง)
   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2558-2560) 
   หน้า 125 ข้อ 3

9,950 0 0 0 0 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 131,866 0 0 0 % 0

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 56,400 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 0 0 4,340 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 64,044 150,000 -13.33 % 130,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 57,848 159.3 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,150 1,000 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 166,580 337,436 262,134 466,848 549,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,092 65,253 33,691 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,135 17,623 16,483 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,630 52,560 27,870 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 48,857 135,436 78,044 120,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 269,714 544,662 746,128 748,848 859,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0 0 28,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 35,000 28,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 35,000 28,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,194,304 1,868,474 1,571,028 2,101,128 2,579,440

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 5,694,365.63 8,146,905.79 7,872,642.23 9,605,208 10,013,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม
ป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับ
เยาวชนในห้องเรียนภายในพืนที่ตําบล 0 7,402 0 0 0 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 40,320 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม
ป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับ
เยาวชนในห้องเรียนภายในพืนที่ตําบล

0 0 7,252 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 37,892 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยให้กับเยาวชนในพืนที่ตําบล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 47,722 45,144 60,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 33,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 33,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 80,722 45,144 60,000 60,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 80,722 45,144 60,000 60,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 80,722 45,144 60,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 150,788 357,938 398,160 722,660 27.15 % 918,840

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 9,360 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,788 367,298 398,160 764,660 960,840

รวมงบบุคลากร 150,788 367,298 398,160 764,660 960,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,260 8,644 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 8,260 8,644 136,000 96,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 42,000 112,870 102,600 500,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง
    ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไป
    ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล 
    พนักงานจ้าง  ตังไว้  40,000  บาท 
 "

3,040 0 0 0 0 % 0

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
 
    ตังไว้ 50,000 บาท  30,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 59,282 49,752 90,000 -33.33 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 75,540 172,152 152,352 610,000 580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,700 29,566 41,948 45,000 0 % 45,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 33,722 35,000 0 % 35,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,658 12,830 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 19,538 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 7,700 49,224 108,038 120,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 83,240 229,636 269,034 866,000 796,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี 0 0 2,000 0 0 % 0

เก้าอีแบบพนักพิงหมุนได้ 0 0 3,600 0 0 % 0
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ชันวางของ 18 ช่อง 0 0 4,200 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารขนาด15ลินชัก 0 0 3,450 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 0 0 6,500 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 8,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 3,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 6,000 0 0 % 0

โต๊ะพลาสติก 0 0 0 1,800 -100 % 0

โต๊ะโฟเมก้า 0 0 0 3,400 -100 % 0

พัดลมแบบติดฝาผนัง 0 0 5,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ทีวี LED ขนาด 40 นิว 0 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 8,549 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซิงค์ล้างจาน 0 0 0 2,200 -100 % 0

โต๊ะพร้อมเก้าอีสําหรับเด็กเพื่อรับ
ประทานอาหาร 0 0 18,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมาณผล 0 20,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีด
หมึก(Inkjet) 0 7,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาด
ดํา(30หน้า/นาที) 0 7,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 45,049 89,750 15,300 8,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการถามดินบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
ศพด. ทุ่งกระตาดพัฒนา ตําบลทุ่งกระ
ตาดพัฒนา

0 67,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 67,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 112,549 89,750 15,300 8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 234,028 709,483 756,944 1,645,960 1,764,840

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 260,460 253,800 4.02 % 264,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 113,831 130,920 3.12 % 135,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 26,978 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 401,269 408,720 423,000

รวมงบบุคลากร 0 0 401,269 408,720 423,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 109,161 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  ให้แก่เด็ก
    ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  
    เป็นเงิน 168,000 บาท

35,400 0 0 0 0 % 0

-  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 0 90,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลาง
วัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 151,760 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลาง
วันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 0 240,000 -20.83 % 190,000

โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียน
รู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 0 0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2559 0 14,080 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,400 104,080 260,921 270,000 220,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 29,574.6 55,335.6 73,617.2 82,000 -15.85 % 69,000

วัสดุการศึกษา 0 22,237 50,950 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 29,574.6 77,572.6 124,567.2 132,000 119,000

รวมงบดําเนินงาน 64,974.6 181,652.6 385,488.2 402,000 339,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี สําหรับเด็กเล็ก
นั่งรับประทานอาหาร 0 0 15,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 15,200 0 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินพร้อมลงลูกรังบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวง
ทอง

0 0 97,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 0 140,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตังมุ้งลวดสําหรับอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

0 0 10,000 0 0 % 0

ค่าติดตังเหล็กดัดสําหรับอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง

0 0 25,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้าน
ทุ่งรวงทอง

0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 12 บ้าน
ทุ่งรวงทอง

0 0 35,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 140,000 187,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 140,000 202,200 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 43,594.02 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 43,594.02 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 43,594.02 0 0

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 64,974.6 321,652.6 1,032,551.22 810,720 762,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการศึกษา 299,002.6 1,031,135.6 1,789,495.22 2,476,680 2,546,840

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก ประจําปี 2559 0 36,600 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก ประจําปี 2560 0 0 17,100 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2559 0 20,150 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2560 0 0 18,440 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําปี 2561 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ประจําปี 2561 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 56,750 35,540 80,000 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 22,500 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 22,500 50,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 56,750 58,040 130,000 85,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 22,500 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน 0 0 0 0 100 % 22,500

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 22,500 22,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 22,500 22,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 56,750 58,040 152,500 107,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 56,750 58,040 152,500 107,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 0 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 90,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 90,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 90,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 268,853 463,010 426,785 882,380 17.17 % 1,033,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 11,845 77,157 66,844 78,660 -67.35 % 25,680

เงินประจําตําแหน่ง 7,000 0 4,177 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 287,698 540,167 497,806 1,003,040 1,101,600

รวมงบบุคลากร 287,698 540,167 497,806 1,003,040 1,101,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,050 13,950 0 55,000 -9.09 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 19,500 3,000 0 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 32,550 16,950 0 140,000 135,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 126,100 59,294.52 33,703.3 62,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สําหรับเป็น
   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
   ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของ 
   พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ตัง
ไว้  30,000  บาท 

1,456 0 0 0 0 % 0

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
ตังไว้  30,000  บาท  6,500 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 14,564 44,284 105,000 -42.86 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 66,052.36 28,072 40,500 200,000 -30 % 140,000

รวมค่าใช้สอย 200,108.36 101,930.52 118,487.3 367,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,500 30,908 17,501 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,297.4 7,084.9 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 0 6,000 30,000 166.67 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,700 9,543.37 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น 3,710 1,565 9,620 50,000 0 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -100 % 0
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,865 24,010 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 27,207.4 68,966.27 57,131 220,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 259,865.76 187,846.79 175,618.3 727,000 635,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือ ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปา
หมู่บ้าน (หมู่ที่5) 0 0 26,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือปัมนําระบบประปา (หมู่ที่5) 0 0 19,960 0 0 % 0

ค่าจัดซือปัมแบบหอยโข่ง ขนาดไม่ตํ่า
กว่า 1 แรงม้า 0 0 8,500 0 0 % 0

ปัมนํา ขนาด 1 แรงม้า 0 0 0 9,500 -100 % 0

ปัมนําอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล 0 0 28,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
ประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 0 0 8,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 98,760 39,500 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 49,500 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ทับถนน 
คสล.หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 398,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 116,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 
เชื่อมหมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 240,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 12 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 134,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 139,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหาร
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนาเพื่อบอกเส้นทาง 0 0 12,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรัวองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตําบลทุ่งกระตา
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 300,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายขันติพัฒนา ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 136,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายทุ่งแสงทองพัฒนา ตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 12 
สายแสงจันทร์พัฒนา ตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

0 79,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 59,370 0 0 % 0

จัดสวนหย่อมบริเวณที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 0 0 0 100 % 50,000

ต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 0 0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงอาคารเก็บของ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,742,500 71,370 0 200,000
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รวมงบลงทุน 0 1,742,500 170,130 39,500 200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 91,652 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 91,652 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 91,652 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 547,563.76 2,470,513.79 843,554.3 1,861,192 1,936,600

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 436,941 323,988 390,000 12.82 % 440,000

รวมค่าใช้สอย 0 436,941 323,988 390,000 440,000

รวมงบดําเนินงาน 0 436,941 323,988 390,000 440,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบริจันทร์) บ้านโนนทอง หมู่
ที่3 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 394,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนจากลานมันทวีผล ถึงถนน
เส้นรอบนอกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10 บ้าน
โนนสีทอง ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 398,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ปรับไหล่ทางถนน) หมู่ที่ 5 ตําบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 195,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

0 410,000 0 71,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง (ซอยฟาร์มไก่) 
หมู่ที่ 12 

0 0 0 242,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่12 ตําบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

0 0 145,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 0 0 0 215,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 0 0 0 388,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 7 0 0 400,000 388,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมท่อระบายนํา หมู่ที่ 7 0 107,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างโรงเรียนนิภาศิริ บ้านสระ
หลวง หมู่ที่ 1

0 0 0 0 100 % 160,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างลานมันเอือมพร บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 3

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตะวันตก ตาปู่ บ้านศรีสง่า หมู่
ที่ 4

0 0 0 0 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

0 0 0 0 100 % 150,000
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 398,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา พร้อมบ่อ
พักนํา หมู่ที่10 0 120,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทาง เทคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการขยายไหล่ทางถนนสาย
โรงเรียนนิภาศิริ - ไปตําบลบุกระสัง 0 0 0 0 100 % 290,000

โครงการปรับไหล่ทาง ถนนหลวงศรี
สําราญ หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
เทคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายนํา

0 0 390,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน 
บ้านสระหลวง 0 190,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 827,000 2,320,000 1,704,500 2,130,000

รวมงบลงทุน 0 827,000 2,320,000 1,704,500 2,130,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 97,887.88 6,621.5 0 0 % 0

โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง

0 0 0 0 100 % 29,300

โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง 
(หน้าบ้านนายใจเมือง ระบายศรี)

0 0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 97,887.88 6,621.5 0 109,300

รวมงบเงินอุดหนุน 0 97,887.88 6,621.5 0 109,300

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 1,361,828.88 2,650,609.5 2,094,500 2,679,300
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,000 240,000 288,000 288,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 288,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมการแยกขยะ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 36,000 240,000 288,000 328,000 328,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 97,750 49,680 116,950 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 97,750 49,680 116,950 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 133,750 289,680 404,950 348,000 348,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 133,750 289,680 404,950 348,000 348,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0 0 5,100 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,100 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,100 0 0
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา บ้านทุ่ง
รวงทอง หมู่ที่ 12 0 0 0 184,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา บ้านสระ
หลวง หมู่ที่ 1 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่ 5 0 0 0 400,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่5 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 203,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา หมู่ที่ 7 
ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ข้างบ้านนาย
สําราญ ยินดีชาติ)

0 96,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา หมู่ที่7 
บ้านสุขสําราญ ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 148,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา หลัง
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสําราญ 0 0 0 175,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระนํา หมู่ที่ 5 ตําบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา อําเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 398,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา ด้านทิศเหนือ
ลานมัน  บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 7 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการวางท่อระบายนํา ตัดถนน บ้าน
เสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 0 0 0 16,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา บ้านทุ่งรวง
ทอง หมู่12 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 246,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํา หน้าบ้าน
อาจารย์บุญนํา งาหอม บ้านสุขสําราญ 
หมู่ที่ 7

0 0 0 0 100 % 220,000
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โครงการวางท่อระระบายนํา หน้าวัด
โนนงิว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่ 5 0 0 0 0 100 % 90,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 642,000 449,000 1,175,000 830,000

รวมงบลงทุน 0 642,000 449,000 1,175,000 830,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 642,000 454,100 1,175,000 830,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 681,313.76 4,764,022.67 4,353,213.8 5,478,692 5,793,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 160,044 281,591 285,360 311,640 3.89 % 323,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,000 198,840 200,640 208,680 3.99 % 217,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 295,044 480,431 486,000 520,320 540,760

รวมงบบุคลากร 295,044 480,431 486,000 520,320 540,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 45,000 0 % 45,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 65,000 65,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,500 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต
.สัญจร  
  ตังไว้ 40,000 บาท 30,300 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,208 9,236 50,000 0 % 50,000

โครงการ อบต.สัญจร 0 8,000 5,600 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจรให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล

0 0 9,980 10,000 0 % 10,000

โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชน 0 2,300 4,700 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 39,800 12,508 29,516 110,000 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 39,800 12,508 29,516 210,000 210,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 334,844 492,939 515,516 730,320 750,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน 0 9,550 23,940 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ยาเสพติดและการขับขี่ปลอดภัยในระดับ
ตําบล

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มี
ฐานะยากจนรายได้น้อย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา

0 0 500 0 0 % 0

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา

0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 9,550 24,440 100,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 9,550 24,440 100,000 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ 12 
บ้านทุ่งรวงทอง อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,000 39,550 54,440 130,000 180,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 364,844 532,489 569,956 860,320 930,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,520 4,580 12,699 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 3,520 4,580 12,699 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 3,520 4,580 12,699 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 18,520 19,580 27,699 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
   ตังไว้ 200,000 บาท 126,109.57 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 73,946 0 20,000 500 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 126,109.57 73,946 0 20,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 8,700 244.83 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,700 30,000

รวมงบดําเนินงาน 126,109.57 73,946 0 28,700 150,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 136,109.57 73,946 0 28,700 150,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา 0 1,000 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2558 8,200 0 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2559 0 8,100 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2560 0 0 2,650 0 0 % 0

โครงการประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2561 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 19,900 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 8,200 29,000 2,650 70,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 8,200 29,000 2,650 70,000 110,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 10,000 10,000 60,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองกี่ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 60,000 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 60,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 8,200 39,000 12,650 130,000 170,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 162,829.57 132,526 40,349 188,700 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยพืชสด 0 0 2,700 40,000 0 % 40,000

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,700 135,000 135,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 52,700 135,000 135,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 52,700 135,000 135,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 0 49,200 6,250 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 49,200 6,250 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 49,200 6,250 60,000 60,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 49,200 6,250 60,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รวมแผนงานการเกษตร 0 49,200 58,950 195,000 195,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 2,264 29,436 36,012 45,000 0 % 45,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 2,212,600 2,412,000 30.53 % 3,148,400

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 647,200 960,000 19 % 1,142,400

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 12,000 0 % 12,000

สํารองจ่าย 0 194,930 4,300 256,000 0.54 % 257,380

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 38,392 40,050 45,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 79,380 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 135,000 136,000 142,900 9.87 % 157,000

รวมงบกลาง 2,264 397,758 3,155,542 3,872,900 4,812,180

รวมงบกลาง 2,264 397,758 3,155,542 3,872,900 4,812,180

รวมงบกลาง 2,264 397,758 3,155,542 3,872,900 4,812,180

รวมแผนงานงบกลาง 2,264 397,758 3,155,542 3,872,900 4,812,180

รวมทุกแผนงาน 7,204,619.56 15,191,509.06 17,943,332.25 22,890,000 24,900,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอ หนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,434,380 บาท

งบบุคลากร รวม 4,997,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก /รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ราย เดือนละ 11,220
 บาทจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ราย เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 ราย เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต./รองประธานสภา อบต
./สมาชิกสภา อบต./เลขานุการสภา อบต.
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 11,220
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 คน  เดือนละ  7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,036,800 บาท
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,944,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,448,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 8 อัตรา ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา
4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,660 บาท
-เงินค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตําบล จํานวน 660 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
-ค่าตอบแทนรายเดือน จํานวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
รายเดือน ของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,201,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่พึงได้รับ ฯลฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,110,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 325,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยฯ จํานวน 1
 คน เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 21
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายในอาคารฯ จํานวน 1
 คน เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ข้อ 22
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 94 ข้อ 10
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ อบต. และสิ่ง
พิมพ์อื่นๆตั้งไว้ 30,000 บาท และปรากกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 10
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตจด เพื่อปรับปรุงข้อมูล เป็น
เวลา 12 เดือน พร้อมจดทะเบียนโดเมนเนม.go.th ตั้งไว้ 7,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อปรับปรุงระบบเครือ
ข่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งไว้ 20,000 บาท และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ข้อ 13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อปฎิบัติงานธุรการงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 6,500 บาท และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 95 ข้อ 12
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 145,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 14 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 220,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการปกป้องสถาบัน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปกป้องสถาบัน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 20
 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลกรองค์การ
บริหารส่วนตําบลและประชาคมตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 17
 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพ่น
หมอกควัน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สําหรับสํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ ตรายาง แบบ
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุบ้านบ้านงานครัว เช่น นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายา
ล้างจาน นํ้ายาขัดห้องนํ้า แปรง ไม้กวาด แก้วนํ้า ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุรวมทั้งค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วน
กลางและรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพคง
เดิม เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับใช้ในการบริหาร
งาน
เช่น นํ้ามันดีเซล และ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 453,260 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 283,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและอาคาร
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล,ไฟฟ้า
สาธารณะ หรือ บริการสาธารณะอื่นๆ 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล,อาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการอื่นๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ อากร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 195,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 195,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวม จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวม ดังนี้
-เก้าอี้ประธาน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท
-เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม 5 ตัว จํานวน 10,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
หน้า 20 ข้อ 7 (พ.ศ.2561-2564) (สํานักปลัด)

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู เครื่อง
ละ 32,400 บาท จํานวน 3 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า19 ข้อ 2 (สํานักปลัด)

เค้าว์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 20 ข้อ 9 (สํานักปลัด)

ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู้ๆ
ละ 4,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 20 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
 – มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 157 ข้อ 15
  (สํานักปลัด)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบ Network 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
– มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 20 ข้อ 13 (สํานักปลัด)
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เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 156 ข้อ 8
 (สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิชัย ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า18 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดหารายได้จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการ
จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า 138 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,579,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,720,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,720,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,469,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุง เงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 859,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และ พนักงานจ้าง ฯลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 549,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 234,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 42,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบุคคลในการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 96,000
 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 11 ข้อ 2 (กองคลัง)
-ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในกองคลัง ตั้ง
ไว้ 96,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 98 ข้อ 23 (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการของ พนักงานส่วนตําบล/พนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:27:08 หน้า : 9/38



โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 16
 (กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดทําแผนที่ภาษี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ข้อ 7 (กอง
คลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของหรือเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ใบเสร็จ
ต่างๆ กระดาษคาร์บอน กระดาษไข กุญแจ เครื่องคํานวณ เครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาล้าง
จาน  นํ้ายาขัดห้องนํ้า  แปรง ไม้กวาด แก้วนํ้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์  คีย์บอร์ด เทปบันทึกข้อมูล เม
มโมรี่  เครื่องอ่านข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116 ข้อ 6
 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้
กับเยาวชนในห้องเรียนภายในพื้นที่ตําบล 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ข้อ 4
 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,764,840 บาท

งบบุคลากร รวม 960,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 918,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
3. นักสันทนาการ 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองการศึกษา
งบดําเนินงาน รวม 796,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา แห่งที่ 1 ตั้งไว้ 96,000
 บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100
 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดภายในอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา แห่งที่ 2 ตั้งไว้  96,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100
 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา แห่งที่ 2 จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 192,000 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 3 (กองการ
ศึกษาฯ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกองการ
ศึกษา จํานวน 1 คน เดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 96,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 100 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมต่างๆ
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ซองต่างๆ เครื่องคํานวณ เครื่องเย็บกระดาษ หมึกถ่าย
เอกสาร ตรายาง คลิป กาว ลวดเย็บกระดาษ หมึกพิมพ์ เทป เครื่อง
ตัด กระดาษ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัวเรือน เช่น นํ้ายาเช็ดกระจก นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาขัดห้องนํ้า ไม้กวาด แก้วนํ้า ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง ตลับหมึกผง เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาต่างๆ

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:27:08 หน้า : 13/38



งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้บานเลื่อนกระจก แบบ 2 บาน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 4,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 22 ข้อ 17 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 762,000 บาท
งบบุคลากร รวม 423,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 423,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ให้พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
1. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 อัตรา
2. ครู 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
งบดําเนินงาน รวม 339,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 190,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 2 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ให้
แก่ เด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 120 ข้อ 5
 (กองการศึกษา)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 119 ข้อ 4 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 119,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 119 ข้อ 3 (กองการ
ศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย์เด็กเล็ก เช่น เกมส์เสริม
ทักษะ ของเล่นเสริมทักษะ ชุดที่นอน ผ้าห่ม ผ้ากันเปื้อน แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน ฯลฯ
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ข้อ 8 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 107,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโภค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อทรายอะ
เบท นํ้ายาเคมีฆ่ายุง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ข้อ 3
 (สํานักปลัด)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด
สัตว์ อุปกรณ์การฉีด ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 16 ข้อ 1 (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน จํานวน 22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน 3 หมู่
บ้าน ตั้งไว้ 22,500 บาท ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขของชุมชน ดังนี้ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชนหมู่
ที่ 3 บ้านโนนทอง จํานวน 7,500
2.โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชนหมู่
ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ จํานวน 7,500 บาท
3.โครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชนหมู่
ที่ 10 บ้านโนนสีทอง จํานวน 7,500 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 149 ข้อ 2
  (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ข้อ 3
 (สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,936,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,101,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,101,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,033,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตรา
2. นายช่างโยธา 2 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้ 
1. นายช่างโยธา 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 635,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเปิดซอง คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างและคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ค่า
ตอบแทนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาช่วยปฏิบัติราชการใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการชั่วคราว ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง ตั้งไว้  30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าบริหารจัดการขยะ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งไว้ 100,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68
 ข้อ 10 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ กระดาษเขียน
แบบ ปากกาเขียนแบบ หมึกโรเนียว กระดาษไข ปากกา หมึกถ่าย
เอกสาร กระดาษต่างๆ เครื่องคํานวณ แผ่นป้ายต่างๆ แผนที่ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, โคม
ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น เครื่องมือช่างต่างๆ เทปวัดระยะชุด
ทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test ท่อนํ้าประปา ไม้
ต่างๆ สี ทินเนอร์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
เบนซิน และ นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จัดสวนหย่อมบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดสวนหย่อมบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 13 ข้อ 5 (กองช่าง)

ต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา จํานวน 100,000 บาท
เพื่อต่อเติมอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 13 ข้อ 4 (กองช่าง)

ปรับปรุงอาคารเก็บของ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อปรับปรุงอาคารเก็บของ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 13 ข้อ 3 (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,679,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 82 ข้อ 67 (กองช่าง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง ตั้งไว้  80,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70
 ข้อ 22 (กองช่าง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า ตั้งไว้  50,000
 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71
 ข้อ 23 (กองช่าง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ ตั้ง
ไว้  60,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 71 ข้อ 24 (กองช่าง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตั้ง
ไว้  150,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 72 ข้อ 29 (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,130,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,130,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนนิภาศิริ บ้านสระ
หลวง หมู่ที่ 1

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน
นิภาศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 8 ข้อ 10 (กองช่าง)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานมันเอื้อมพร บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 3

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างลานมัน
เอื้อมพร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 35 (กองช่าง)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อหมู่
ที่ 7  หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 39 (กองช่าง)  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก ตาปู่ บ้านศรีสง่า หมู่
ที่ 4

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก หมู่
ที่ 4  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 9 ข้อ 11 (กอง
ช่าง)  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ หมู่
ที่ 12 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 41 (กองช่าง)  

โครงการขยายไหล่ทาง เทคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 จํานวน 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายตามโครงการขยายไหล่ทาง เทคอนกรีตเสริมบ้านโนนสีทอง หมู่
ที่ 10 
- ช่วงที่ 1 สายหน้าบ้านนายอํานาจ มุ่งเฝ้ากลาง ขนาดกว้าง 1
 เมตร ยาว 110 เมตร จํานวน 60,000 บาท ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 9 ข้อ 12 (กองช่าง)   
- ช่วงที่ 2 สายหน้าบ้านนายไสว ใหญ่กลาง  ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 230
 เมตร จํานวน 120,000 บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 9 ข้อ 12 (กองช่าง)  

โครงการขยายไหล่ทางถนนสายโรงเรียนนิภาศิริ - ไปตําบลบุกระสัง จํานวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการขยายไหล่ทางถนนสายโรงเรียนนิภาศิริ - ไปตําบล
บุกระสัง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 หน้า 9 ข้อ 13 (กองช่าง)   

งบเงินอุดหนุน รวม 109,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 109,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง

จํานวน 29,300 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่
ที่ 10 บ้านโนนสีทอง) ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 77 (กองช่าง)  

โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง (หน้าบ้านนายใจเมือง ระบายศรี)

จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาหนองกี่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่
ที่ 10 บ้านโนนสีทอง (หน้าบ้านนายใจเมือง ระบายศรี) ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 86   ข้อ 78 (กองช่าง)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 348,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 328,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คน เดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 1 (กองช่าง)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะในพื้นที่ตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา จํานวน 2 คนเดือนละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 192,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 99 ข้อ 2 (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการธนาคารขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 133 ข้อ 2
 (กองช่าง)
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โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 133 ข้อ 1
 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา ฯลฯ

งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 830,000 บาท
งบลงทุน รวม 830,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 830,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายนํ้า ด้านทิศเหนือลานมัน  บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 7 จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายตาม โครงการวางท่อระบายนํ้า ด้านทิศเหนือลานมัน บ้านสุข
สําราญ หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 100 ท่อน ก่อ
สร้างบ่อพักจํานวน 10 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 62 (กองช่าง)  

โครงการวางท่อระบายนํ้า หน้าบ้านอาจารย์บุญนํา งาหอม บ้านสุขสําราญ 
หมู่ที่ 7

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายตาม โครงการวางท่อระบายนํ้า หน้าบ้านอาจารย์บุญนํา งา
หอม หมู่ที่ 7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 100 ท่อน ก่อ
สร้างบ่อพักจํานวน 10 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 62 (กองช่าง)  

โครงการวางท่อระระบายนํ้า หน้าวัดโนนงิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายตาม โครงการวางท่อระบายนํ้า (หน้าวัดโนนงิ้ว) หมู่ที่ 12 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จํานวน 100 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก
จํานวน 9 บ่อ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 64 (กองช่าง)  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ข้อ 3 (กองช่าง)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 750,760 บาท

งบบุคลากร รวม 540,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 540,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ให้พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1. นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 217,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปีให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่า
บริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล 
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โครงการ อบต.สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.สัญจร โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ข้อ 6
 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎจราจรให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 115 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:27:09 หน้า : 26/38



โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดเด็กติดเกมและ
อินเตอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 127 ข้อ 2
 (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์ ตรายาง แบบพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดและการขับขี่ปลอดภัยใน
ระดับตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติด
และการขับขี่ปลอดภัยในระดับตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 127 ข้อ 3
 (สํานักปลัด)
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ข้อ 2
 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 109 ข้อ 10
 (สํานักปลัด)
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โครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะ
ยากจนรายได้น้อย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ข้อ 9
 (สํานักปลัด)

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้
บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง อบต.ทุ่ง
กระตาดพัฒนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 18
 (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่
ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 137 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานต่างๆซึ่งเป็นวันสําคัญทางราชการ เช่นวันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 143 ข้อ 1 (กองการ
ศึกษาฯ)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 122 ข้อ 1
 (กองการศึกษา )

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับตําบล และระดับอําเภอ หรือกีฬาอื่นๆ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีการศาสนา ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ข้อ 1
 (กองการศึกษา)

โครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้
อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ข้อ 3
 (กองการศึกษา) 

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:27:09 หน้า : 33/38



โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ข้อ 4
 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ จํานวน 50,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตามโครงการงานประเพณีและ
วัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1/2561 หน้า 19 ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 146 ข้อ 5 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 3
 (สํานักปลัด)

โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ข้อ 1
 (สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยพืชสด จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยพืชสด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ข้อ 5
 (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 2
 (สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ เป็นไป 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 131 ข้อ 1
 (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 4,812,180 บาท

งบกลาง รวม 4,812,180 บาท
งบกลาง รวม 4,812,180 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,148,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ข้อ 2 (สํานักปลัด) 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,142,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ 2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ข้อ 3 (สํานัก
ปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 257,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 111 ข้อ 4 (สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ในปีงบประมาณ 2562
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอ หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 161,856.00 189,058.92 135,000.00 11.11 % 150,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 54,523.18 58,387.88 55,000.00 0.00 % 55,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 39,600.00 35,095.00 25,000.00 60.00 % 40,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 255,979.18 282,541.80 215,500.00 245,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,425.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 995.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 69,780.00 91,800.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,440.00 1,220.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 1,190.00 1,690.00 1,000.00 -80.00 % 200.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 11,340.00 11,080.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 23,300.00 29,800.00 18,000.00 11.11 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 112,100.00 139,060.00 27,200.00 28,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 0.00 112,087.43 95,049.12 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 112,087.43 95,049.12 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 175,935.00 181,525.00 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 175,935.00 181,525.00 160,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 1,615.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 21,000.00 0.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 22,615.00 0.00 55,300.00 25,300.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,060.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,060.00 2,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 321,413.61 227,638.32 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 9,773,313.42 10,008,043.79 10,000,000.00 12.00 % 11,200,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,048,187.25 967,879.89 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 18,774.18 12,556.50 40,000.00 75.00 % 70,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 555,531.75 539,254.20 550,000.00 -9.09 % 500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,194,953.32 1,299,539.18 1,300,000.00 23.08 % 1,600,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 21,613.77 24,944.89 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 18,499.12 16,990.57 30,000.00 -40.67 % 17,800.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 181,396.00 234,765.00 290,000.00 -17.24 % 240,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 2,803.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,136,485.72 13,332,122.34 13,730,000.00 15,147,800.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 0.00 0.00 0.00 8,600,000.00 6.98 % 9,200,000.00
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 2,673,096.00 5,838,711.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 2,673,096.00 5,838,711.00 8,600,000.00 9,200,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 16,488,298.33 19,870,069.26 22,890,000.00 24,900,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,900,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 245,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 55,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 500 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 28,400 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,500 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยเดิม
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:24:05 หน้า : 1/2



หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 150,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 25,300 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 100 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 200 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,147,800 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,200,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
ภาษีสุรา จํานวน 500,000 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 17,800 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 240,000 บาท
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 9,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 9,200,000 บาท
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าเดิม
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,013,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,546,840

แผนงานสาธารณสุข 107,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,793,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 930,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 195,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 4,812,180

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,900,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

 มาตรา  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ...............................................

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,900,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
24,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้...............................................ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์



ข้อ 7. ให้...............................................มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหน่ง ...............................................



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,997,220 1,720,440 6,717,660

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,944,500 1,720,440 4,664,940

งบดําเนินงาน 2,201,760 859,000 3,060,760

    ค่าตอบแทน 248,000 200,000 448,000

    ค่าใช้สอย 1,110,500 549,000 1,659,500

    ค่าวัสดุ 390,000 110,000 500,000

    ค่าสาธารณูปโภค 453,260 0 453,260

งบลงทุน 195,400 0 195,400

    ค่าครุภัณฑ์ 195,400 0 195,400

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 7,434,380 2,579,440 10,013,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 960,840 423,000 0 1,383,840

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,840 423,000 0 1,383,840

งบดําเนินงาน 796,000 339,000 20,000 1,155,000

    ค่าตอบแทน 96,000 0 0 96,000

    ค่าใช้สอย 580,000 220,000 20,000 820,000

    ค่าวัสดุ 120,000 119,000 0 239,000

งบลงทุน 8,000 0 0 8,000

    ค่าครุภัณฑ์ 8,000 0 0 8,000

                                             รวม 1,764,840 762,000 20,000 2,546,840

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 85,000 85,000

    ค่าใช้สอย 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 22,500 22,500

    เงินอุดหนุน 22,500 22,500

                                             รวม 107,500 107,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 90,000 90,000

                                             รวม 90,000 90,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,101,600 0 0 0 1,101,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,101,600 0 0 0 1,101,600

งบดําเนินงาน 635,000 440,000 348,000 0 1,423,000

    ค่าตอบแทน 135,000 0 0 0 135,000

    ค่าใช้สอย 250,000 440,000 328,000 0 1,018,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 20,000 0 270,000

งบลงทุน 200,000 2,130,000 0 830,000 3,160,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 2,130,000 0 830,000 3,160,000

งบเงินอุดหนุน 0 109,300 0 0 109,300

    เงินอุดหนุน 0 109,300 0 0 109,300

                                             รวม 1,936,600 2,679,300 348,000 830,000 5,793,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 540,760 0 540,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 540,760 0 540,760

งบดําเนินงาน 210,000 150,000 360,000

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 110,000 150,000 260,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

                                             รวม 750,760 180,000 930,760



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 15,000 150,000 110,000 275,000

    ค่าใช้สอย 15,000 120,000 110,000 245,000

    ค่าวัสดุ 0 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 60,000 75,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 60,000 75,000

                                             รวม 30,000 150,000 170,000 350,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 135,000 60,000 195,000

    ค่าใช้สอย 135,000 60,000 195,000

                                             รวม 135,000 60,000 195,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,812,180 4,812,180

    งบกลาง 4,812,180 4,812,180

                                             รวม 4,812,180 4,812,180



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

อําเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,013,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 60,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,546,840

แผนงานสาธารณสุข 107,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,793,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 930,760

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 350,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 195,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 4,812,180

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,900,000





แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 45,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,148,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,000

สํารองจ่าย 257,380

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,142,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 217,000 135,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 25,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000

เงินเดือนพนักงาน 323,760 1,033,920 1,182,840

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น

50,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 45,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,148,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,000

สํารองจ่าย 257,380

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,142,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 383,880 735,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 127,680 153,360

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,780 48,780

เงินเดือนพนักงาน 3,918,600 6,459,120

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

45,000 50,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 15,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 338,000 5,000 500,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 45,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

190,000

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 120,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 90,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000 245,000

ค่าเช่าบ้าน 208,000 304,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 105,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 559,500 1,412,500

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 85,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้ง 145,000 145,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 350,000 520,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

190,000

โครงการ อบต.สัญจร 20,000

โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 120,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 20,000 20,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี 150,000 150,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยหนาว 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัย

25,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน
โครงการประเพณีรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 30,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 60,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
โครงการผลิตข้าว
อินทรีย์ 15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจรให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ 20,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา
โครงการฝึกอบรม
อาชีพชุมชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังยา
เสพติดและการขับขี่
ปลอดภัยในระดับตําบล

10,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะ 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัย

25,000

โครงการธนาคารขยะ 30,000

โครงการปกป้อง
สถาบัน 50,000 50,000

โครงการประเพณีรด
นํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 30,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติฯ 60,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

50,000 50,000

โครงการผลิตข้าว
อินทรีย์ 15,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เรื่องกฎ
จราจรให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ 20,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนา 250,000 250,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพชุมชน 50,000

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังยา
เสพติดและการขับขี่
ปลอดภัยในระดับตําบล

10,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะ 10,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยพืชสด 40,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อ
ช่วยเหลือผู้มีฐานะยาก
จนรายได้น้อย

50,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการให้ความรู้เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง อบต.ทุ่ง
กระตาดพัฒนา

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาอัคคีภัยให้
กับเยาวชนในพื้นที่
ตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 580,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2561  11:28:10 หน้า : 7/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการศูนย์ส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชน

50,000

โครงการส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยพืชสด 40,000

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 20,000

โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000

โครงการสร้างบ้านเพื่อ
ช่วยเหลือผู้มีฐานะยาก
จนรายได้น้อย

50,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการให้ความรู้เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต.พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง อบต.ทุ่ง
กระตาดพัฒนา

10,000

โครงการอบรมป้องกัน
และบรรเทาอัคคีภัยให้
กับเยาวชนในพื้นที่
ตําบล

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 95,000 705,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 69,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 40,000 45,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวม

เครื่องปรับอากาศ

เค้าว์เตอร์ประชา
สัมพันธ์

ตู้บานเลื่อนกระจก 
แบบ 2 บาน 8,000

ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 
2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED แบบ Network
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 250,000

วัสดุกีฬา 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 75,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 69,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 260,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 40,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 283,260 283,260

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวม 13,000 13,000

เครื่องปรับอากาศ 97,200 97,200

เค้าว์เตอร์ประชา
สัมพันธ์ 40,000 40,000

ตู้บานเลื่อนกระจก 
แบบ 2 บาน 8,000

ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 
2 บาน 16,000 16,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 16,000 16,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED แบบ Network

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างโรงเรียนนิภา
ศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 
1

160,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างลานมันเอื้อม
พร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
3

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 5

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันตก ตาปู่ บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 4

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฟาร์มไก่ บ้านทุ่ง
รวงทอง หมู่ที่ 12

150,000

โครงการขยายไหล่ทาง 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 
10

180,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายโรงเรียนนิภา
ศิริ - ไปตําบลบุกระสัง

290,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ด้านทิศเหนือลาน
มัน  บ้านสุขสําราญ 
หมู่ที่ 7

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป

3,200 3,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างโรงเรียนนิภา
ศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 
1

160,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างลานมันเอื้อม
พร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
3

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเชื่อมต่อหมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 5

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายตะวันตก ตาปู่ บ้าน
ศรีสง่า หมู่ที่ 4

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายฟาร์มไก่ บ้านทุ่ง
รวงทอง หมู่ที่ 12

150,000

โครงการขยายไหล่ทาง 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 
10

180,000

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายโรงเรียนนิภา
ศิริ - ไปตําบลบุกระสัง

290,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า ด้านทิศเหนือลาน
มัน  บ้านสุขสําราญ 
หมู่ที่ 7

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า หน้าบ้านอาจารย์
บุญนํา งาหอม บ้านสุข
สําราญ หมู่ที่ 7

220,000

โครงการวางท่อระ
ระบายนํ้า หน้าวัดโนน
งิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่ 5

90,000

จัดสวนหย่อมบริเวณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

50,000

ต่อเติมอาคารสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

100,000

ปรับปรุงอาคารเก็บ
ของ 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการกลุ่มอาหาร
แปรรูป หมู่ 12 บ้าน
ทุ่งรวงทอง อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข
ของชุมชน

22,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นํ้า หน้าบ้านอาจารย์
บุญนํา งาหอม บ้านสุข
สําราญ หมู่ที่ 7

220,000

โครงการวางท่อระ
ระบายนํ้า หน้าวัดโนน
งิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่
ที่ 12

300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
ระบบประปา บ้านเสือ
ชะเง้อ หมู่ที่ 5

90,000

จัดสวนหย่อมบริเวณที่
ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

50,000

ต่อเติมอาคารสํานัก
งานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งกระตาด
พัฒนา

100,000

ปรับปรุงอาคารเก็บ
ของ 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000 30,000

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการกลุ่มอาหาร
แปรรูป หมู่ 12 บ้าน
ทุ่งรวงทอง อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุข
ของชุมชน

22,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้
จัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาหนองกี่เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านโนนสีทอง

29,300

โครงการการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาหนองกี่เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านโนนสีทอง 
(หน้าบ้านนายใจเมือง 
ระบายศรี)

80,000

โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี่

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

15,000

รวม 4,812,180 195,000 350,000 930,760 5,793,900 90,000 107,500 2,546,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้
จัดหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาหนองกี่เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านโนนสีทอง

29,300

โครงการการอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาหนองกี่เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 
10 บ้านโนนสีทอง 
(หน้าบ้านนายใจเมือง 
ระบายศรี)

80,000

โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมของดี
เมืองหนองกี่

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง

10,000

โครงการจัดงานพระ
ราชพิธีและงานรัฐพิธี 
อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์

15,000

รวม 60,000 10,013,820 24,900,000
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระตาดพัฒนา

เขต/อําเภอ หนองกี่    จังหวัดบุรีรัมย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทุ่งกระตาดพัฒนา
  เขต/อําเภอ หนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210

พื้นที่ 43.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,801 คน

ชาย 1,432 คน

หญิง 1,369 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2561


