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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย    
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านบริหารทั่วไปด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไปแผนงานบริหารงานทั่วไป  

  
วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สูงสุด 
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ  ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต่าง ๆ ของ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1. การบริหารงานบุคคลโดยเป็นค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  และค่าสวัสดิการที่พึงได้รับตามระเบียบ 

กฎหมาย 
2. การฝึกอบรม ทัศนศึกษา ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง 
3.  จัดทําโครงการแก้ปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล 
4. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานบริการประชาชน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   รวม   8,152,541   บาท 
  1.  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     งบประมาณรวม 7,061,581 บาท 
  2  ส่วนการคลัง                 งบประมาณรวม 1,090,960 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านบริหารทั่วไปด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานรักษาความสงบภายในแผนงานรักษาความสงบภายใน  

  
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
 1     จ่ายเป็นค่าตอบแทน  อปพร.ในเขตพื้นที่ 

2     ดําเนินการโครงการอบรมทบทวน อปพร. ประจําปี 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณรวม       100,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555566  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านบริการชุมชนและสังคมด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน  

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. เพื่อให้ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาสวนสาธารณะ 

 
งานที่ทํา 
 

1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลโดยเป็นค่าเงินเดือน ค่าสวัสดิการที่พึงได้รับตาม
กฎหมาย 

2. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. จัดโครงการเก่ียวกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดในเขตตําบล 
4. ปรับปรุงดูแลสวนสาธารณะ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     รวม   2,131,644  บาท 
   
  ส่วนโยธา    งบประมาณ 2,051,644 บาท 

 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณ           80,000  บาท  
 
 
 
 
 

  
                    

  



                รรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านบริการชุมชนและสังคมด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

  
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
2. เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

 
งานที่ทํา 
 

1. จัดงานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 
2. จัดการแข่งขันกีฬา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        
 
 

1.ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         งบประมาณ รวม              396,000  บาท



 

 

 

                        
  

รายละเอียดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านการบริการชุมชนและสังคมด้านการบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการสาธารณสุขแผนงานการสาธารณสุข  

  
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้การสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อทําการป้องกันโรคติดต่อและโรคต่างๆในเขตพื้นที่ 
3. เพื่อทําการสนับสนุนกองทุน สปสช.ตามนโยบายของรัฐบาล 

 
งานที่ทํา 
 

1. ดําเนินการป้องกันโรคติดต่อโรคติดต่อต่างๆมิให้ระบาดโดยจัดซ้ือทรายอะเบท และนํ้ายาพ่น
หมอกควัน 

2. การสนับสนุนงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณรวม    165,000บาท 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
                        

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านบริหารด้านบริหารชุมชนและสังคมชุมชนและสังคม  
แผนงานกแผนงานการารศึกษาศึกษา  

  
วัตถุประสงค์ 
 

1 เพื่อให้การดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อส่งเสริมการศึกษาในเขตตําบลท่าลาดขาว 
3 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลท่าลาดขาว 

 
งานที่ทํา 
 
1. เป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เป็นค่าอาหารเสริม (นม)ของนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. ส่งเสริมการศึกษา 
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว  บ้านบึงพระ  บ้านบึงไทยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    งบประมาณรวม  3,255,060 บาท 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  

            
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านการบริการชุมชนและสังคมด้านการบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสังคมสงเคแผนงานสังคมสงเคราะห์ราะห์  

  
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อให้การสงเคราะห์ราษฎรในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
 1     ดําเนินการสร้าง ซ่อมแซมบ้านคนจน 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณรวม      165,000  บาท 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

//2222// 



 

 

 

22///2222// 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  

ด้านการบริการชุมชนและสังคมด้านการบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานแผนงานการพาณิชย์การพาณิชย์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อบํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
งานที่ทํา 
 
 1     พัฒนาระบบประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณรวม      120,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//2222// 
  
  
 



 

 

 

  
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตรแผนงานการเกษตร  

 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
 2. เพื่ออนุรักษ์แหล่งนํ้า กําจัดวัชพืชที่ข้ึนในนํ้า  
 
 งานที่ทํา 
 1. จัดหากล้าไม้แจกจ่ายเพื่อไปปลูกตามพื้นที่ว่างเปล่า 
 2. ส่งเสริมการฝึกอบรมและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 3. อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ธรรมชาติ 
 4. การจัดการดิน 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณรวม  80,000  บาท 
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รายละเอียดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ  พประจําปีงบประมาณ  พ..ศศ..    22555577  
องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวท่าลาดขาว  

****************************************************************************  
รายจ่ายตามแผนงานรายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการดําเนินการอ่ืน ด้านการดําเนินการอ่ืน   

แผนงานงบกลางแผนงานงบกลาง  
 

วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ทํา 
 

1. เงินสํารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า 
2. การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณ รวม       580,255 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น   ตั้งไว ้   7,781,581  บาท   แยกเป็น 
รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้รวม   7,119,581 บาท 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว้รวม        62,000  บาท 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้   2,474,061 บาท   แยกเป็น  

 เงินเดือน     
1.1  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (101)  ต้ังไว้    

572,640   บาท   สําหรับจ่ายเป็นค่า 
1.1.1  เงินเดือนนายก อบต.      จํานวน 1 อัตรา 
1.1.2  เงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน 2 อัตรา 
1.1.3  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
1.1.4  ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก  อบต. จํานวน 2 อัตรา 
1.1.5  ค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.      จํานวน 1 อัตรา 
1.1.6  ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก  อบต. จํานวน 2 อัตรา 

 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
1.2 ประเภทเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (102)  ตั้งไว้  1,458,873  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

เงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จํานวน  8  อัตรา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังนี้ 
1.2.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหาร อบต.) จํานวน  1  อัตรา   
1.2.2   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.3   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.4   บุคลากร  จํานวน  1  อัตรา                



 

 

 

1.2.5   นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
1.2.6   นักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
1.2.7   เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.8    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.9   นิติกร  จํานวน  1   อัตรา 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 
1.3  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ  (103)  ตั้งไว้  317,988 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวราย

เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
1.4  ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (105) ตั้งไว้  42,000    บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน

ประจําตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงาน  อบต.  ระดับ 7 ) ในอัตรา  3,500 บาท / 
เดือน 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
1.5  ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษาผู้บริหาร (106) ตั้งไว้  82,560 บาท   

เพ่ือเป็นค่าเงินตอบแทนตําแหน่งเลขานุการนายก อบต.  6,880  บาท/เดือน   
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

2.  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว (130)   ตั้งไว้รวม    936,000   บาท  แยกเป็น 
2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง (131) ตั้งไว้  936,000   บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมเงินค่าครองชีพชั่วคราว   จํานวน  8  อัตรา ตามตําแหน่งต่าง ๆ  ดังนี้  
2.1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน  1 อัตรา ๆละ15,000 

บาท/เดือน 
2.1.2  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป  จํานวน  6 อัตรา ๆละ9,000 บาท/เดือน 
2.1.3  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง   พนักงานขับรถ  จํานวน  1 อัตรา ๆละ9,000 บาท/เดือน 

 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  (200)   ตั้งไว้รวม   3,835,520   บาท  แยกเป็น 
ค่าตอบแทน      ตั้งไว้  2,199,520   บาท    

3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาฯ 
(201)  ต้ังไว้  1,969,920  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่บุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง  ดังนี้ 

3.1.1  ค่าตอบแทนประธานสภา  อบต.       10,824  บาท/เดือน เป็นเงิน 129,888     บาท 
3.1.2  ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  8,856   บาท/เดือน  เป็นเงิน  106,272    บาท 



 

 

 

3.1.3  ค่าตอบแทนเลขานุการสภา  อบต. 6,880  บาท/เดือน เป็นเงิน  82,560    บาท 
3.1.4  ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20  คน ๆ ละ 6,880  บาท/เดือน เป็นเงิน 

1,651,200 บาท   
 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 

(00111) 
 
3.2  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  (203)    

ต้ังไว้   30,000 บาท   เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล   ดังนี ้
3.2.1คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตาม

กฏหมาย ระเบียบ   ตามหนังสือส่ังการ   ตั้งไว้  30,000  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 

(00111) 
3.3  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน (206) ตั้งไว้  129,600  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน  ท่ีมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110)งานบริหารท่ัวไป (00111) 
3.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111)) 
3.5  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.6  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ ( 
เงินรางวัลประจําปี (211)  ต้ังไว้    10,000  บาท     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

ค่าใช้สอย  (250)   ตั้งไว้   1,264,000  บาท 
3.7  ประเภทรายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงการบริการ (251) ต้ังไว้ 170,000 บาท จ่ายเป็นค่าเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

บริการ  ดังนี้ 
 3.7.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  120,000 เพื่อจ่ายเป็น 

  - ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายฯเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านวิชาการและระเบียบกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   
  - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ของสํานักปลัด อบต.ได้แก่ข้อบัญญัติงบประมาณ 
แผนพัฒนา และหนังสืออ่ืน ๆ  



 

 

 

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า 
หรือสวนหย่อมในบริเวณโดยรอบของสํานักงาน อบต.และบริการรับใช้งานทั่วไป รวมทั้งการจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ทําหน้าที่ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือเอกสารต่าง ๆ งานดูแล
รักษาทรัพย์สินของทางราชการ งานใช้แรงงานทั่วไป  และงานบริการอ่ืน ๆ ในสํานักงาน   

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเก่ียวกับระบบประปา  ค่าจ้างบริการต่าง ๆ รวมทั้ง
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  การประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของอบต.  

- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เท่าที่จําเป็นในกิจการของ อบต. 
  - การจ้างเก็บขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล  การจ้างครูฝึกสอนออกกําลังกายค่าขนย้าย
ส่ิงก่อสร้างค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  ค่าจ้างเหมาบุคคล  ค่าจ้างพิมพ์และอ่ืน ๆ  
  - ค่าซักฟอกผ้าม่านและอ่ืน ๆ ที่ใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
  - ค่าจ้างตรวจสอบแนวเขตที่ดินค่าธรรมเนียม  ที่สาธารณประโยชน์  และที่ว่างเปล่า ในการ
ออกเอกสารสําคัญสําหรับที่หลวง  ตําบลท่าลาดขาว 
  - ค่าระวางบรรทุกส่ิงของ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ   
  - ค่าป้ายบอกเขตรับผิดชอบของ อบต.และป้ายบอกที่ตั้งที่ทาํการ อบต. 
  - ค่าบริการรับใช้  ค่าเบ้ียประกัน 
  - ค่าจ้างเหมาบริการแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างล้างฟิล์ม ค่าล้างอัด
ขยายภาพ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

- ค่าติดต้ังไฟฟ้า  เช่น  ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ  รวมถึงการติดต้ังหม้อ
แปลงเครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การ
เพิ่มกําลังไฟฟ้า  การขยายเขต  การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ฯลฯ 
  - ค่าติดต้ังประปา  เช่น  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  และอุปกรณ์ประปา  
ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ 
  - ค่าติดต้ังผ้าม่าน/มู่ล่ี บานประตู หน้าต่าง  ภายในอาคารสถานที่สํานักงาน  
  และอ่ืนๆที่จ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหน่ึง 

 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.7.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ท่ีได้รับอนุญาต
ในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.8  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ  (253) ตั้งไว้   20,000  บาท    แยก

เป็น 
3.8.1 ค่ารับรอง  ตั้งไว้   5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองคณะบุคคล

หรือบุคคลท่ีเยี่ยมชมงาน ฯลฯ 



 

 

 

3.8.2 ค่ารับรอง  ตั้งไว้   15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประชุมของสภา
ท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.9  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (254)  

ตั้งไว้   874,000    บาท  แยกเป็น 
3.9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงาน
จ้าง ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยหรือได้รับ
คําสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานหรือหน้าท่ีอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด เช่น 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็น     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 

3.9.2  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดโครงการเพ่ือรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้ 
30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ตําบลท่าลาดขาว  เช่น  โครงการส่งเสริมและจัดต้ังหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โครงการรณรงค์/
ป้องกันและต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด โครงการเข้าเวรยามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด  โครงการ
เข้าค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมป้องกันยาเสพติด โครงการอาสาสมัครแจ้งข่าวยาเสพติด ฯลฯ  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) 

3.9.3  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งไว้   80,000   บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนตามโครงการ  เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยงสําหรับชุดดูแลป่าชุมชน  
จัดซ้ือ ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าแรงงานราษฎร  วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320)งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้(00322) 
3.9.4 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตั้งไว้

50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดโครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  ประจําปี 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 



 

 

 

3.9.5  ค่าเช่าพ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์สําหรับเว็บไซต์หน่วยงาน อบต.ท่าลาดขาว  ตั้งไว้ 5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพ้ืนท่ีเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.9.6 ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรม หรือร่วมงานรัฐพิธีท่ีหน่วยงานอ่ืน จัดข้ึน ตั้งไว้ 39,000  

บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี หรือร่วมงานรัฐพิธีท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนจัดข้ึน เช่น งาน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช,วันแม่  12  สิงหาคม วันปิยมหาราช ฯลฯ     

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.9.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือตําบล ตั้งไว้   22,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  หรือประชาคมตําบล(การจัดเวทีกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน) ตามโครงการต่าง ๆ ภายในเขตตําบล  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.9.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วง

เทศกาล ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดต้ังจุดตรวจตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจตาม
มาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

3.9.9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างบ้านคนจน  ตําบลท่าลาดขาว ตั้งไว้ 165,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส  ภายใน
ตําบลท่าลาดขาว 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232) 

3.9.10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  คนพิการ ภายในตําบลท่าลาดขาว  
ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  คนพิการ ภายในตําบลท่าลาดขาว  
ประจําปี 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.9.11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตําบลท่าลาดขาว  ตั้งไว้ 50,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตําบลท่าลาดขาว   ประจําปี 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 



 

 

 

3.9.12 ค่าใช้จ่ายในการระวางท่ีดินสาธารณประโยชน์ ภายในตําบลท่าลาดขาว  ตั้งไว้ 
20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระวางท่ีดินสาธารณประโยชน์ ภายในตําบลท่าลาดขาว  ประจําปี 
2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.9.13  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการ  “อบต.ท่าลาดขาว สัญจร”  ตั้งไว้   48,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต ท่าลาดขาวสัญจร ประจําปีงบประมาณ 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.9.14  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการ  “กู้ชีพตําบลท่าลาดขาว(EMS)”  ตั้งไว้   10,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการ  “กู้ชีพตําบลท่าลาดขาว(EMS)”  ประจําปีงบประมาณ 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.9.15  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว   ตั้งไว้   20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดในครอบครัว  ประจําปีงบประมาณ 2557 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

3.9.16  ค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวริมบึงพระ   ตั้งไว้   70,000  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานสวนสาธารณะ 

(00243) 
3.9.17  ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทําโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสตรีและครอบครัว ตั้งไว้   

20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจําปีงบประมาณ 2556 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 

(00111) 
 

    3.9.18   โครงการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น/เยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น/เยาวชน 

  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 



 

 

 

       3.9 .19  โครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก  ตั้งไว้    30,000  
บาท  เพ่ือเป็นค่าดําเนินการ จัดซ้ือ ทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย น้ํามันและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก   
                    (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 
      3.9 .20  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้   25,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
              (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 

3.10  ประเภทบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (252) ตั้งไว้   65,000  บาท เพ่ือเป็น 
3.10.1  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ หรืออยู่ในความครอบครอง

ของ อบต.ตั้งไว้ 35,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ หรืออยู่ในความครอบครอง
ของ อบต. เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี รถจักยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

3.10.2  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมประปา ท่ีอยู่ในความครอบครองของ อบต.ตั้งไว้ 30,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ หรืออยู่ในความครอบครองของ อบต. เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี รถจักยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)งานกิจการประปา (00332) 
3.11  ประเภท เลือกตั้ง  ตั้งไว้   200,000  บาท เพ่ือเป็น 
3.11.1  ค่าเลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ตั้งไว้  200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้อํานวยการเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีนับคะแนน ค่าบัตรเลือกต้ัง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลือกต้ัง และอ่ืนๆ  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

ค่าวัสดุ    (270)      ตั้งไว้    372,000  บาท   
 3.12  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (271)     ตั้งไว้    50,000  บาท  เป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใน

สํานักงานปลัด อบต.  เช่น  ปากกา  กระดาษ ฯลฯ   
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 

(00111) 



 

 

 

 3.13  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (272)   ตั้งไว้    10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าใน
สํานักงาน เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟ  อุปกรณ์เครื่องเสียง  อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ฯลฯ   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 

 3.14  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (273)     ตั้งไว้    7,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัวในสํานักงาน  เช่น   ไม้กวาด  แก้ว  จาน  น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป 
(00111) 
 3.15  ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (276)   ตั้งไว้    140,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

3.16 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับ
การโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 
 3.17  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (282)   ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  โปรแกรมต่างๆ  
ฯลฯ   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

3.18  ประเภทค่าวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคลอรี, สารส้ม และอ่ืนๆ ท่ี
ใฃ้ในกิจการประปา  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)งานกิจการประปา 
(00332) 
 4.  ค่าสาธารณูปโภค (300)    ตั้งไว้   264,000 บาท   แยกเป็น 
  4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (301)      ตั้งไว้  150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   ไฟฟ้าสาธารณะท่ีเกินสิทธ์ ฯลฯ  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 
  4.2  ประเภทค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  (302)      ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตําบล  



 

 

 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (00330)งานกิจการประปา 
(00332) 
  4.3  ประเภทค่าโทรศัพท์ (303)      ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
สําหรับใช้งานในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

 
4.4  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (304)    ตั้งไว้  49,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ตตําบลเพ่ือบริการประชาชน และรองรับการดําเนินงานต่าง  ๆ  
ของ  อบต.   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

5.  หมวดเงินอุดหนุน   (400)      ตั้งไว้  190,000   บาท   แยกเป็น 
5.1  ประเภทอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (402)   ตั้งไว้ 10,000  บาท   

  5.1.1  ค่าเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลด่านเกวียน.เพ่ือจัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างระดับอําเภอ ตั้งไว้    10,000   บาท  ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินระดับจังหวัด   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

5.2  ประเภท อุดหนุนของส่วนราชการ  เอกชน  หรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
(403)   ตั้งไว้ 180,000  บาท    

5.2.1  อุดหนุนอําเภอโชคชัย เพ่ืองานรัฐพิธี  พระราชพิธี  และงานวันสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ  2557  ตั้งไว้    10,000   บาท  โครงการดังกล่าวจะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากอนุคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินระดับจังหวัด 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

5.2.2  อุดหนุนอําเภอโชคชัย เพ่ือจัดงานฉลองสมโภชน์อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจําปี 
2557  ตั้งไว้    10,000   บาท  ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอนุ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินระดับจังหวัด   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100) งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 



 

 

 

5.2.3  ค่าเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  ตั้งไว้  110,000  บาท เพ่ือ
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  11 หมู่ๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน  110,000  บาท 

     (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 

5.2.4  อุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ืออุดหนุนการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา  จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 33 ตั้งไว้    50,000   บาท  โครงการดังกล่าวจะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอนุ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถ่ินระดับจังหวัด 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 

 
 6. หมวดรายจ่ายอ่ืน (550)  ตั้งไว้   20,000 บาท   แยกเป็น 
  6.1 ประเภท  ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างหรือ ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ 
หรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงดังนี้ 

6.1.1  ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ  ทําการประเมินความพึงพอใจ 
เก่ียวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ประจําปี  2557   เป็นเงิน    20,000    บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111)) 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว้รวม    62,000    บาท   แยกเป็น 
 7.  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง    ตั้ง ไว้ 62,000 บาท   แยกเป็น 

ครุภัณฑ์  (450)       ตั้ง ไว้ 62,000  บาท  
7. 1  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังไว้  10,000  บาท  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ ดังนี้ 

7.1.1 ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ือโต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด ๆละ 
5,000 บาท  เป็นเงิน  5,000 บาท (ตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งาน
บริหารงานท่ัวไป (00111) 

7.1.2  ค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กบานทึบ 2 บาน ตั้งไว้  5,000  บาท  
(ตามราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งาน
บริหารงานท่ัวไป (00111) 

7. 2  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้  52,000  บาท  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ ดังนี้ 



 

 

 

7.3.1 ค่า เครื่องเสียงประจําห้องประชุมพร้อมติดตั้ง    ตั้งไว้   52,000    บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

1  powermix  300 w    จํานวน   ชุด 
2. ตู้ลําโพง                     จํานวน 4 ตู้  
3. ไมค์ลอย   จํานวน 2 ชุด 
4. สายลําโพง     จํานวน  100 เมตร 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงาน
ท่ัวไป (00111) 
       

 
 

              ***************************************** 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองคลัง 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน   ตั้งไว้    1,100,960 บาท  แยกเป็น 

รายจ่ายประจํา     ตั้งไว้รวม         1,100,960 บาท 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว้รวม            -     บาท    

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้    819,960     บาท   แยกเป็น  

 เงินเดือน 
1.1 ประเภทเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (102)  ตั้งไว้  668,760  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

เงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จํานวน  5  อัตรา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังนี้ 
1.1.1    ผู้อํานวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง.) จํานวน  1  อัตรา   
1.1.2   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา   
1.1.3   เจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา   
1.1.4  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   จํานวน  1  อัตรา                
1.1.5  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 

   (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ  (103)  ตั้งไว้  109,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวราย
เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนตําบลท่ีมีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  
  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 



 

 

 

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (105) ตั้งไว้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  ( นักบริหารงานการคลัง  ระดับ 7 ) ในอัตรา  3,500  บาท/เดือน 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

 
 
 
 

 
2.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  (200)   ตั้งไว้รวม 276,000 บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน      ตั้งไว้  110,000     บาท    
2.1  ประเภทค่าเช่าบ้าน (206) ตั้งไว้  60,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ 

ข้าราชการส่วนตําบล  ท่ีมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  
 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ 
 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย 
 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

3.4  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ  
( เงินรางวัลประจําปี (211)  ตั้งไว้    10,000  บาท     

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
 

ค่าใช้สอย  (250)   ตั้งไว ้   90,000    บาท     

 2.4 ประเภทรายจ่ายเพ่ือได้มาซ่ึงการบริการ (251) ตั้งไว้ 60,000 บาท จ่ายเป็นค่าเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ  ดังนี้           

  2.4.1 จ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  ท่ีจ้างเหมา
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 



 

 

 

     2.4.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับอนุญาตในการเข้าฝึกอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

2.5 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (254)  
ตั้งไว้   30,000    บาท  แยกเป็น 

2.5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ให้
เดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานหรือหน้าท่ีอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็น     
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

 

ค่าวัสดุ    (270)      ตั้งไว ้   76,000  บาท   
 2.6  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (271)     ตั้งไว้    39,000  บาท  เป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  

เช่น ปากกา  กระดาษ  ตู้บานเลื่อนกระจก ฯลฯ   
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

 2.7  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (273)     ตั้งไว้    7,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัวในสํานักงาน  เช่น   ไม้กวาด  แก้ว  จาน  น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

2.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับการ
โฆษณาและเผยแพร่   เช่น  ป้ายประชาสัมพนธ์ เป็นต้น 
 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

 2.9  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (272)   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  โปรแกรมต่างๆ  
ฯลฯ   



 

 

 

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

3.  ค่าสาธารณูปโภค (300)    ตั้งไว้   5,000   บาท   แยกเป็น 
3.1  ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร (304)     ต้ังไว้   
5,000   บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
            
 
 
   ***************************************** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  กองช่าง  
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   ตั้งไว้    2,066,644 บาท  แยกเป็น 

รายจ่ายประจํา             ตั้งไว้รวม         1,573,444 บาท 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน      ตั้งไว้รวม     493,200   บาท    

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา    ตั้งไว้ 945,084    บาท   แยกเป็น  

 เงินเดือน   ตั้งไว้  611,160  บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (102)  ต้ังไว้  529,320  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

เงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จํานวน  3  อัตรา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 
1.1.1  หัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง.) จํานวน  1  อัตรา   
1.1.2   นายช่างโยธา   จํานวน  1  อัตรา   
1.1.3   ช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  อัตรา            

 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  (103)  ต้ังไว้  39,840  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวราย
เดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ต้ังไว้  42,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจํา
ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด ในอัตรา 
3,500 บาท/เดือน  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 
               ค่าจ้างประจํา      ตั้งไว้  333,924  บาท 



 

 

 

1. 4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา    ต้ังไว้  315,924  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา จํานวน  
2 อัตรา  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี 

1.3.1   พนักงานสูบนํ้า   จํานวน  1  อัตรา   
1.3.2   พนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา   

  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

1.5  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  (122)  ต้ังไว้  18,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวราย
เดือนให้แก่ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

 
 
 
 

2.  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว (130)   ตั้งไว้รวม    78,960   บาท  แยกเป็น 
2.1 ประเภทเงินเดือนและเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง (131) ต้ังไว้  78,960  บาท  เพื่อ

จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินค่าครองชีพช่ัวคราว   จํานวน  1  อัตรา ตามตําแหน่งต่าง ๆ  ดังน้ี  
2.1.1  พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่งคนงานทั่วไป   จํานวน  1 อัตรา  

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

3.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  (200)   ตั้งไว้รวม   549,400   บาท  แยกเป็น 
ค่าตอบแทน      ตั้งไว้   139,400     บาท    

3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (205)   ต้ังไว้   5,000 บาท   
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 
3.2  ประเภท   ค่าเช่าบ้าน (206) ต้ังไว้  74,400  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ที่มีสิทธ์ิได้รับตามระเบียบฯ  
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 
3.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ต้ังไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตรของผู้มีสิทธ์ิได้รับตามระเบียบฯ 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 



 

 

 

3.4  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (208) ต้ังไว้  30,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ช่วยเหลือค่า 

รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธ์ิได้รับตามกฎหมาย 
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 
3.5  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้างเป็นกรณี

พิเศษ      ( เงินรางวัลประจําปี) (211)  ต้ังไว้    10,000  บาท     
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

เคหะและชุมชน(00241) 

ค่าใช้สอย  (250)   ตั้งไว้    210,000    บาท     
3.6  ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งการบริการ (251) ต้ังไว้ 20,000 บาท จ่ายเป็นค่าเพื่อให้ได้มา

ซ่ึงบริการ  ดังน้ี 
3.6.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ต้ังไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม

และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับอนุญาต
ในการเข้าฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

 
 
 
 
 
3.7  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  (254)  

ต้ังไว้   20,000    บาท  แยกเป็น 
3.7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว้  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับคําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยหรือได้รับคําส่ังจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบที่ราชการกําหนด เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จําเป็น     

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

3.8 ประเภทบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  (252) ต้ังไว้   170,000  บาท เพื่อเป็น 
3.8.1  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ หรืออยู่ในความ

ครอบครองของ อบต. จํานวน  20,000  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 



 

 

 

3.8.2  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน ส่ิงก่อสร้างที่ เป็นกรรมสิทธ์ หรืออยู่ในความ
ครอบครองของ อบต. จํานวน  150,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

ค่าวัสดุ    (270)      ตั้งไว้    200,000  บาท   
 3.9  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  (271)     ต้ังไว้    30,000  บาท  เป็นค่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ  

เช่น                    ปากกา  กระดาษ ฯลฯ   
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
3.10  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (272)   ต้ังไว้    70,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า

ในสํานักงาน เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟ  อุปกรณ์เครื่องเสียง  อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุส่ือสาร ฯลฯ   
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
3.11  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง   (274)   ต้ังไว้    50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
3.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ต้ังไว้  30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับ

การโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
 3.13  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (272)   ต้ังไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นดิสก์  โปรแกรมต่างๆ  
ฯลฯ   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ต้ังไว้ 493,200  บาท   แยกเป็น 
 4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง   ต้ังไว้ 493,200  บาท   แยกเป็น 

ที่ดินส่ิงก่อสร้าง    ต้ังไว้  493,200  บาท   แยกเป็น  
4.1  ประเภท  ส่ิงก่อสร้าง    ต้ังไว้  493,200  บาท   รายละเอียดดังน้ี 
 4.1.1    โครงการซ่อมแซมอาคารสํานักงาน อบต. ท่าลาดขาวขาว ขนาด 14 x 16 เมตร 

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  งบประมาณ   49,200  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป

เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 



 

 

 

 4.1.2    โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต. ท่าลาดขาวขาว ขนาด 4 x 6 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  งบประมาณ   140,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

 4.1.3    โครงการก่อสร้างอาคารห้องอาหาร อบต. ท่าลาดขาวขาว ขนาด 6 x 6 เมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด  งบประมาณ   154,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

 4.1.3    โครงการ…………………………………………………………………………….. ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลกําหนด  งบประมาณ   150,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) 

 
******************************************** 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว 
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน   ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน          3,616,060       บาท แยกเป็น 
 รายจ่ายประจํา  ตั้งไว้ 3,571,060 บาท 
 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้   45,000 บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 182,400   บาท   
 เงินเดือน 

 1.1  ประเภทเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(102)  ตั้งไว้   182,400   บาท  เพือ่จ่ายเป็นค่า
เงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถ่ินจํานวน 1 อัตรา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน่งต่างๆ  ดังน้ี 

1.1.1  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ต้ังไว้   114,480     บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   114,480   บาท   

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป เก่ียวกับ
การศึกษา) 

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ(103) ตั้งไว้  67,920   บาท    เพื่อจ่ายเป็น 
(1)  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ตั้ง 58,320  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ

ของพนักงานส่วนตําบล  1   อัตรา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา     จํานวน  12  เดือน   
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา)  ดังน้ี 
 (2)  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ   ตั้งไว้   9,600   บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ

พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
รับรองคุณสมบัติสําหรับตําแหน่ง  จํานวน  12  เดือน  (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 
2.หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  (130) ตั้งไว้ 504,000 บาท 

 2.1ประเภทเงินเดือนและเงินที่จ่ายเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงาน (131)  ต้ังไว้  504,000  บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้าง  จํานวน 4  อัตรา  ตามตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 

  2.1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 

  2.1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการจัดการศึกษา (00211) 
3.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้รวม 1,700,660 บาท  แยกเป็น 

ค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม          50,300            บาท 



 

 

 

3.1 ประเภท ค่าเช่าบ้าน(206) ตั้งไว้   17,100   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วน
ตําบล   

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 
 

 

3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(208) ตั้งไว้  20,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 
 3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(207) ตั้งไว้ 3,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู้มีสิทธ์ิได้ตามระเบียบฯ 

 (ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับ
การศึกษา) 

3.4  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   จํานวน   10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ( เงินโบนัส ) ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง   
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 

 
 ค่าใช้สอย   ตั้งไว้  962,600  บาท 
 3.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (251) ตั้งไว้ 208,000  บาท  จ่ายเป็นค่าเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ ดังน้ี 

3.5.1 จ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ 92,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ  ที่จ้างเหมา
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหน่ึง   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงานทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

3.5.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานจ้าง และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ที่ได้รับอนุญาตในการเข้า
ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงานทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 3.5.3  ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ลาดขาว  ตั้งไว้  96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล   ท่าลาดขาว   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงานทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

3.6 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน(254)  
ตั้งไว้ 92,000  บาท  แยกเป็น  ดังนี ้
 3.6.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ เช่า ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือ



 

 

 

ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล หรือพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการ/อบรมสัมมนาใน
ประเทศ 

   (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงาน
ทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

 
 
 

  3.6.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าลาดขาว  ประจําปี 2557  ตั้งไว้  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2557    

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา(00212)      

3.6.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   ตั้งไว้    52,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รายละเอียดดังน้ี  

 3.6.3(1)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  ประจําปี 2557  ต้ังไว้ 10,000  บาท เพื่อส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน  

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)   

 3.6.3(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  ประจําปี 2557  ต้ังไว้ 2,000  บาท 

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

 3.6.3(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง
พระ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว    ต้ังไว้    10,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว 

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

 3.6.3(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าลาดขาว  ต้ังไว้  5,000  บาท 

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

 3.6.3(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซ้ือชุดพละและชุดนักเรียนให้กับเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว  ต้ังไว้  20,000 

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  



 

 

 

 3.6.3(6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูน้อยฟันสวยและสุขภาพดี  ต้ังไว้  5,000  
บาท   

 (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  

  
3.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดซื้อถังดับเพลิงให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงพระ องค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว ตั้งไว้  10,000  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัย

เรียนและประถมศึกษา(00212) 
3.8 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณี  วัฒนธรรมต่างๆ   ตั้งไว้  242,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพ่ือให้ทุกส่วนในสังคมเห็นความสําคัญและรับรู้เนื้อหาสาระท่ีแท้จริง  ของประเพณี  
วัฒนธรรม  ซ่ึงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย  ท่ีสืบทอดต้ังแต่สมัยโบราณ  รายละเอียดดังนี้  

3.8.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมต่างๆ ต้ังไว้  90,000  บาท 
(ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263)   
3.8.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งเรืออีโปง  ต้ังไว้ 50,000  บาท 
(ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263)   
3.8.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  ต้ังไว้ 80,000  บาท 
(ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263)   
 3.8.4 ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญของชาติ  ต้ังไว้ 2,000  บาท บาท  เพื่อจัดกิจกรรม

วันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ฯลฯ  
ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263)   
3.8.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา ต้ังไว้ 20,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรม

สําคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษาฯ 
(ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน(00263)   
3.9 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด  ประจําปี 2557  ตําบลท่าลาด

ขาว  ตั้งไว้ 70,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
(ต้ังจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ(00262)   
3.10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจําปี 2557  ตั้งไว้  

310,600  บาท  เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
3.10.1 ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว้   270,400    บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ



 

 

 

บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว   จํานวน  52  คนๆละ  20  บาท  เป็นเวลา  260  วัน  (ข้อมูลจํานวนเด็ก
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556) 

ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้ว                  
                   (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) 

3.10.2  ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว     
ตั้งไว้ 31,200  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ ส่ือการเรียนการสอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 52 คน  ในอัตราคนละ 600  บาท/ปี  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556)   
    ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล้ ว                  
                   (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) 

3.10.3  ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 9,000  บาท  เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กจํานวน 3 คนๆละ 3,000  บาท/ปี เช่น ค่าลงทะเบียน อบรม สัมมนา ฯลฯ  

ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้ว                  
                   (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) 
 3.11  ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(252)  ตั้งไว้  30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
  3.11.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็น
กรรมสิทธ์ิ หรืออยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว เช่น อาคาร เครื่องเล่น ฯลฯ  ต้ังไว้  30,000  
บาท 
  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 

ค่าวัสดุ  (270) ตั้งไว้ รวม    687,760      บาท  แยกเป็น 
3.12 ประเภท  ค่าวัสดุสํานักงาน (271) ตั้งไว้    20,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ

ส่ิงของเก่ียวกับการศึกษา  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 

3.13 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว(273) ตั้งไว้  20,000   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด  นํ้ายาเช็ดกระจก  นํ้ายาขัดห้องนํ้า ผงชักฟอก  สบู่  หมอน  ที่นอน  ผ้าห่ม  ฯลฯ  ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

3.14  ประเภท  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้   578,760   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่
เข้าลักษณะและประเภท  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ได้แก่   อาหารเสริม(นม)  ให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 3 โรงเรียน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว     แยกเป็น 



 

 

 

  1)โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ต้ังไว้  161,980  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 
จํานวน 89 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556  อัตราคนละ 7.00 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน) 
  

2)โรงเรียนบ้านบึงไทย ต้ังไว้ 100,100  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 55 
คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556  อัตราคนละ 7.00 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน)  
    3)โรงเรียนบ้านบึงพระ  ต้ังไว้  222,040  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 
จํานวน 122 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556  อัตราคนละ 7.00 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน)
      4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว   ต้ังไว้  94,640  
บาท (จํานวน 52 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556  อัตราคนละ 7.00 บาท / วัน  จํานวน 260 
วัน)         ทั้งน้ี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้ว     (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 3.15  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(277)  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
เวชภัณฑ์ยาในการรักษาพยาบาลเด็ก ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จํานวน 52 คน) 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา การศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) 

3.16 ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้ 54,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้านต่างๆ 
  (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 
 3.17  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (282) ตั้งไว้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ส่วนการศึกษา เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ และโปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210)  งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211)  
  

4.  หมวดเงินอุดหนุน (400)  ตั้งไว้ 1,184,000 บาท  แยกเป็น 

    4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์(403)   ตั้งไว้ 826,600 บาท รายละเอียดดังน้ี 

  4.1.1ค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว   
ตั้งไว้  356,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  
89  คนๆละ 20 บาท  เป็นเวลา  200  วัน   

4.1.2ค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงพระ  ตั้งไว้  
488,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  122  
คนๆละ 20 บาท  เป็นเวลา  200  วัน   

4.1.3ค่าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบึงไทย  ตั้งไว้  
220,000    บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  55  
คนๆละ 20 บาท  เป็นเวลา  200  วัน  

ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเม่ือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแล้ว  



 

 

 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

4.1.4  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงพระ  เพื่อจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี
งบประมาณ  2557  ตั้งไว้    20,000 บาท   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

4.1.5  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงพระ  เพื่อจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจําปี
งบประมาณ  2557  ตั้งไว้    20,000 บาท   

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

4.1.6  อุดหนุนโรงเรียนบึงพระ  เพื่อจัดโครงการดนตรีพื้นบ้าน ประจําปีงบประมาณ  
2557  ตั้งไว้    20,000   บาท  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

4.1.7  อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว  เพื่อจัดโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจําปีงบประมาณ  2557  ตั้งไว้    30,000  บาท  

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 

4.1.8  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงไทย  เพื่อจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตั้งไว้    30,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา(00212) 

 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้ 45,000  บาท  แยกเป็น 

5.หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท  แยกเป็น 

ครุภัณฑ์ ที่ดิน  ส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์   (450)   รวม   15,000     บาท  
5.1 ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน (451)  ตั้งไว้    10,000    บาท   

5.1.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  2  บาน  (มอก.353-2532)  ต้ังไว้  5,000  
บาท จํานวน  1  ตู้ๆ ละ  5,000  บาท (ตามราคาที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางกําหนด)  

(ต้ังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)    งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)) 
 5.2  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (466)  ตั้งไว้ 5,000 บาท 

5.2.1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท  จํานวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว้ 5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์อิงเจ็ท พร้อมแท้งค์หมึก  จํานวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้ 

 - ความละเอียดในการพิมพ์ 6,000X 1,200 dpi 
 - ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 35 (พิมพ์ขาวดํา) / 28 (พิมพ์สี) หน้า/นาที  



 

 

 

 - ความละเอียดในการสแกนภาพ 1200X 2400 dpi 
 - การถ่ายเอกสารหลายหน้า สูงสุด 99 สําเนา ขยาย/ย่อ 25%-400% เพิ่มทีละ

1%  
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร สูงสุดถึง 1,200 x 1,200 dpi (พิมพ์ขาว-ดํา) / Up to 600 x 1,200 
dpi (พิมพ์สี) ความเร็วในการถ่ายเอกสาร สูงสุด 23 (พิมพ์ขาว-ดํา) / 20 (พิมพ์สี) cpm ฟังก์ช่ัน N-in-1 
พิมพ์เอกสาร 2 หรือ 4 หน้าลงบนกระดาษแผ่นเดียว  (ราคาตามท้องตลาดไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ) 

(ต้ังจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)    งานบริหารงาน 
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ประเภท  ส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
5.3.1 โครงการก่อสร้างพระพุทธรูปประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตําบล

ท่าลาดขาว  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวกําหนด  งบประมาณ 5,000  บาท 
(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน

ถึงประถมศึกษา(00212) 
5.3.2 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาลและวัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว  งบประมาณ 5,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
ถึงประถมศึกษา(00212) 

5.3.3โครงการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและจัดซ้ือเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวกําหนด งบประมาณ 
10,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
ถึงประถมศึกษา(00212) 

5.3.4โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตําบล     ท่า
ลาดขาว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าลาดขาวกําหนด  งบประมาณ 10,000  บาท 

(ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
ถึงประถมศึกษา(00212) 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 



 

 

 

 
 
 


