
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,418,675 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,764,080 บาท
งบบุคลากร รวม 6,266,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,522,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,342,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 9 อัตรา พร้อมปรับเงิน
เดือนซึงดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังนี
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหาร อบต.)
2. หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไป)
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นักจัดการงานทัวไป
6. นักพัฒนาชุมชน
7. นักวิชาการเกษตร
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินทีมี
สิทธิได้รับตามกฏหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นัก
บริหารงาน อบต.)และตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 864,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
1. พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 7 อัตรา
2. พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งต่างๆ ดังนี
1. คนงานทัวไป จํานวน 7 อัตรา
2. พนักงานขับรถ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1. เพือจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้
ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ ฯลฯ
2. เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 495,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต ในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคลทีเยียมชม
งาน ค่าใช้จ่ายเกียวกับการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
ต่างๆ คณะอนุกรรมการและอืนๆทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือระเบียบ
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเช่าพืนทีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว๊ปไซต์หน่วยงาน อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว๊ปไซต์หน่วยงาน อบต.ท่าลาด
ขาว
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการศาล จํานวน 5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
ได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เดินทางไปราชการเพือ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น
ค่าใช้จ่ายในการระวางทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระวางทีดินสาธารณประโยชน์ตําบลท่าลาด
ขาว
ค่าเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน 
พนักงานพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้
บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงานพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าลาดขาว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบ
ครองของ อบต.เช่นคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆในสํานักงานปลัด เช่น เก้าอีพาส
ติก ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในสํานักงาน เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ อุปกรณ์เครือง
เสียง อุปกรณ์เครืองรับ-ส่งวิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด จาน แก้ว นํายา
ถูพืน นํายาล้างจาน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงสําหรับยานพาหนะ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 185,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน อบต. ไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า
บ้านหนองแปลน ไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงาน อบต.
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตตําบล เพือ
บริการประชาชน และรองรับการดําเนินการต่างๆของ อบต.

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครังละ 20 แผ่น
จัดซือตู้เก็บเอกสาร บานเลือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองเสียงพร้อมไมค์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเสียงพร้อมไมค์สําหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าลาดขาว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทีน่าเชือถือทําการประเมินความพึงพอ
ใจเกียวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 37,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,300 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 11,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก เพือจัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัด
ซือจัดจ้างระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 26,300 บาท
เพืออุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ)จํานวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว เพือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตัง
ไว้ 9,400 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงไทย เพือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตังไว้ 6,300
 บาท
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงพระ เพือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตัง
ไว้ 10,600 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,460,500 บาท
งบบุคลากร รวม 998,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 998,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 936,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 4 อัตรา พร้อมปรับ
ปรุงเงินเดือนซึงดํารงตําแหน่งต่างๆดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. เจ้าพนักงานพัสดุ
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับตามสิทธิ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น)ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต ในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
ได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เดินทางไปราชการเพือ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น
โครงการจัดซือถังรองรับขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพือจัดซือถังรองรับขยะ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําแผนทีภาษีแม่บทและค่าใช้จ่ายต่างๆทีจําเป็น
ในโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตา
ไปรษณียากร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 12,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีแบบล้อเลือน จํานวน 12,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีแบบล้อเลือน จํานวน 5 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 12,500 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังจุดตรวจมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครงการจัดตังจุดตรวจมาตรการความปลอดภัย
ทางถนนในช่วงเทสกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
โครงการเพือรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพือรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพืนทีตําบลท่าลาดขาว 
โครงการอบรมกู้ชีพตําบลท่าลาดขาว (EMS) จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกู้ชีพตําบลท่าลาดขาว (EMS)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือวิทยุแบบพกพา จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือวิทยุแบบพกพา จํานวน 5 เครืองๆละ 3,000 บาท เป็น
เงิน 15,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,481,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,081,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,081,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน 2 อัตรา พร้อมปรับ
ปรุงเงินเดือนตําแหน่งต่างๆ ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษาใน
อัตรา 3,500 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวรายเดือนให้แก่พนักงาน
จ้าง ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต ในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
ได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เดินทางไปราชการเพือ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบ
ครองของ อบต.เช่น คอมพิวเตอร์ โตีะ เก้าอี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
 หรือทรัพย์สินของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ฯทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.เช่น ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เครืองเล่นฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น ไม้กวาด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองใช้ต่างๆ เช่น ไม้กวาด นํายาเช็ดกระจก ผงซัก
ฟอก ผ้าห่ม หมอน ทีนอน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมอืนๆ
ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ

งบลงทุน รวม 15,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เอกสารบานทึบ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานทึบ จํานวน  1 ตู้ๆเป็น
เงิน 5,500 บาท
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จัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้เอกสารบานเลือน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,208,967 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,156,967 บาท
ค่าใช้สอย รวม 524,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 105,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด
ขาว จํานวน 62 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 105,400 บาท 
(ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560) 

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว ค่าอาหารกลางวัน

จํานวน 303,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว ค่าอาหาร
กลางวัน จํานวน 62 คนๆละ 20 บาท เป็นเวลา 245 วัน 
(ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 คนๆ
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าลาดขาว
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าลาดขาว
โครงการผลิตสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าลาดขาว
โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:17:11 หน้า : 8/15



ค่าวัสดุ รวม 632,767 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 622,767 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 3 โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว รายละเอียด ดังนี
1. โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ตังไว้ 180,123 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 94 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย ตังไว้ 120,721 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 63 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)
3. โรงเรียนบ้านพระ ตังไว้ 203,118 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 106 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2560)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว ตังไว้118,805 บาท จํานวน 62
 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา ในการรักษาพยาบาลเด็ก ปฐมพยาบาลเบีย
งต้น ฯลฯ ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด
ขาว จํานวน 62 คน

งบเงินอุดหนุน รวม 1,052,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,052,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,052,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ) จํานวน 3 โรงเรียน  ดังนี
1. โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ตังไว้ 376,000 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 94 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)
2. โรงเรียนบ้านบึงไทย ตังไว้ 252,000 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 63 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)
3. โรงเรียนบ้านพระ ตังไว้ 424,000 บาท (นักเรียนอนุบาล-ป.6
) จํานวน 106 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 192,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 192,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน(จังหวัดสะอาด) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน(จังหวัดสะอาด)
โครงการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และแก้ไขปัญหาการตัง
ครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และ
แก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการจัดซือทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ่นหมอกควันกําจัด
ยุงลาย นํามันและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการฯ
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการหมู่บ้านและชุมชนตําบลท่าลาดขาว จํานวน 82,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข  11 หมู่บ้านใน
ตําบลท่าลาดขาว

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายในตําบลท่าลาดขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ภายใน
ตําบลท่าลาดขาว
โครงการสร้างบ้านคนจนตําบลท่าลาดขาว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ภายในตําบลท่าลาดขาว

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,712,940 บาท
งบบุคลากร รวม 1,184,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน 3 อัตรา พร้อมปรับ
ปรุงเงินเดือนซึงดํารงตําแหน่งต่างๆดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างไฟฟ้า

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ใน
อัตรา 3,500 บาท/เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา ซึงดํารงตําแหน่งต่างๆ
ดังนี
1. พนักงานสูบนํา
2. พนักงานธุรการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งคนงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 905,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนแก่พนักงานส่วนท้องถินและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต ในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
ได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เดินทางไปราชการเพือ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลซึงมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบทีทางราชการ
กําหนด เช่น ค่าเบียเลียง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทีดิน สิงก่อ
สร้าง ทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิหรืออยู่ในความครอบครองของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ อุปกรณ์เครือง
เสียง อุปกรณ์เครืองรับ - ส่งวิทยุสือสาร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 2,522,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีแบบล้อเลือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีแบบล้อเลือน จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,512,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกกระสะงข์ หมู่ 4 จํานวน 255,700 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกกระ
สังข์ หมู่ 4  กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกพืนทาง 90 ลบ.ม. คิดเป็นพืนที 600 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 60.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาดขาว หมู่ 2 จํานวน 563,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าลาด
ขาว หมู่ 2  กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมไหล่
ทาง คิดเป็นพืนที 1,520 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 152.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึงพระ หมู่ 5 จํานวน 140,800 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึง
พระ หมู่ 5  กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
หินคลุก ปริมาตรหินคลุก  10 ลบ.ม. คิดเป็นพืนที 268 ตร.ม. ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึงพระ หมู่ 7 จํานวน 208,600 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านบึง
พระ หมู่ 7  กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุก 15 ลบ.ม. คิดเป็นพืนที 400 ตร.ม
. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างรัวรวดหนามรอบสระนํา หมู่ 10 จํานวน 106,000 บาท
ก่อสร้างรัวรวดหนามรอบสระนํา หมู่ 10 ยาว 229 ม.สูง 1.80 ม. พร้อม
ประตูเหล็กแป็ปตาข่าย ขนาด 3.00*1.80 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านบึงไทย หมู่ 8 จํานวน 269,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านบึงไทย หมู่ 8   (ตาม
แบบ) ขนาดปากกว้าง  0.35 เมตร ความ
ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 2 บ่อ ตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านบึงพระ หมู่ 6 จํานวน 200,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านบึงพระ หมู่ 6  (ตาม
แบบ) ขนาดปากกว้าง  0.35 เมตร ความ
ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1 จํานวน 181,700 บาท
ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1 กว้างเฉลีย 3 เมตร
ยาว1,500 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 450.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับตามแบบ อบต.กําหนด
โครงการวางท่อระบายนํา  บ้านหนองแปลน หมู่ 11 จํานวน 268,600 บาท
วางท่อระบายนํา  บ้านหนองแปลน หมู่ 11 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 180 เมตร พร้อมบ่อพัก 17 บ่อ บ่อพัก
ขนาด 0.60*0.60 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด
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โครงการวางท่อระบายนํา บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 จํานวน 189,400 บาท
วางท่อระบายนํา บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 130 เมตร พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ ตามแบบ อบ
ต.กําหนด

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ท่าลาดขาว จํานวน 130,000 บาท
ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ท่าลาดขาว (ตามแบบที อบต.ท่าลาด
ขาว กําหนด)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอโชคชัย เพือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านบึงไทย หมู่ 9

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือ
ตําบล (จัดเวทการมีส่วนร่วมของประชาชน)ตามโครงการต่างๆภายใน
ตําบล การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทําแผน การ
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเพือจัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือร่วมงานรัฐพิธีทีหน่วยงานอืนจัด
ขึน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือร่วมงานรัฐพิธีที
หน่วยงานอืนจัดขึน เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันแม่แห่ง
ชาติ วันปิยมหาราช งานพิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตําบลท่าลาดขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
ตําบลท่าลาดขาว
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลท่าลาดขาว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตําบลท่า
ลาดขาว
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฉลองสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
โครงการประเพณีลอยกระทงวัฒนธรรมต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เพือให้ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความ
สําคัญและรับรู้เนือหาสาระทีแท้จริงของประเพณีวัฒนธรรม ซึงเป็น
ประเพณีเก่าแก่ของไทยทีสืบทอดตังแต่สมัยโปราณ
โครงการวันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ
โครงการวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษาฯลฯ
โครงการส่งเสริมมรรยาทไทย"ยิมง่ายไหว้ง่ายแต่งกายงามตลอดกาล" จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ฯลฯ
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เพือให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ
และรับรู้เนือหาสาระทีแท้จริงของประเพณีวัฒนธรรม ซึงเป็นประเพณีเก่า
แก่ของไทยทีสืบทอดตังแต่สมัยโบราณ

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพือส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุดที มท.0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 30,000 บาท
เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาภ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและ
ป่า รวมทังสร้างจิตสํานึกประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกู
รและส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมประปา ทีอยู่ในความครอบครอง
ของ อบต.

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆทีใช้ในกิจการประปา ดังนี
1. จัดซือคลอรีน สารส้ม และอืนๆทีใช้ในกิจการประปา
2. จัดซือวัสดุประปา เช่น ท่อพีวีซี น๊อต กาว ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา อบต.
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,673,188 บาท
งบกลาง รวม 7,673,188 บาท
งบกลาง รวม 7,673,188 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,275,260 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 988,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สํารองจ่าย จํานวน 100,003 บาท
เพือตังจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายเพือบรรเทาสาธารณภัย หรือจ่ายกรณีฉุก
เฉินฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 71,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 148,125 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)
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