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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตาํบลข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตาํบล  
  
  
  
  

เรื่องเรื่อง  
  

งบประมาณรายจ�ายประจาํป งบประมาณ พงบประมาณรายจ�ายประจาํป งบประมาณ พ..ศศ..  22555599  
  

ของของ  
  

องค�การบริหารส�วนตาํบลท�าลาดขาวองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าลาดขาว  
อําเภอโชคชัย   จังหวดันครราชสีมาอําเภอโชคชัย   จังหวดันครราชสีมา  
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ส�วนท่ี  ส�วนท่ี  11  
  

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�ายคําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย  
  

ประจาํป งบประมาณ พประจาํป งบประมาณ พ..ศศ..  22555599  
  

  
 

ของของ  
  
  
  

องค�การบริหารส�วนตาํบลท�าลาดขาวองค�การบริหารส�วนตาํบลท�าลาดขาว  
  

อําเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมาอําเภอโชคชัย     จังหวัดนครราชสีมา  
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คําแถลงงบประมาณคําแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ..ศศ..  22555599  

  ท�านประธานสภาฯ ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวและสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  
  

   บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู�บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว    จะได�เสนอร�างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป(ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอีกคร้ังหน่ึง    ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีคณะผู�บริหารองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  จึงขอแถลงให�ท�านประธานฯ  และสมาชิกทุกท�านได�ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในป(งบประมาณ  พ.ศ. 2559   ดังต�อไปน้ี 
    11..    สถานะการคลัง สถานะการคลัง   
                    ในป(งบประมาณ  พ.ศ. 2558 องค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวได�ประมาณการรายรับไว�  จํานวน 
18,213,300บาท  โดยในส�วนของรายได�ที่องค�การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง  จะได�ปรับปรุงการจัดเก็บให�มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และในส�วนของงบประมาณรายจ�ายได�กําหนดวงเงินรายจ�ายไว� 18,213,300 บาท  ซ่ึงองค�การ
บริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวจะนําไปใช�ในงานนโยบายของรัฐและคาดว�าจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด�านต�าง 
ๆ ให�มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ซึ่งการจัดทํางบประมาณน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวเป=นการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล  (รายรับเท�ากับรายจ�าย)  นอกจากน้ัน ขณะน้ี องค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว มีเงินสะสมคง
เหลืออยู�    9,060,984.97  บาท 

22..  การบริหารงบประมาณในป�การบริหารที่ผ�านมาและป�ป:จจุบันการบริหารงบประมาณในป�การบริหารที่ผ�านมาและป�ป:จจุบัน  
 ในป(งบประมาณที่ผ�านมา  แม�ว�าองค�การบริหารส�วนตําบลจะมีรายรับค�อนข�างจํากัด แต�องค�การ
บริหารส�วนตําบล ได�ดําเนินการในภารกิจต�างๆ เพื่อบริการให�แก�ประชาชนในเขตพื้นที่ตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย 
พร�อมได�ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ จนเกิดผลดีแก�ตําบล อําเภอ และประเทศชาติเป=นส�วนรวม รายรับ  
ป�งบประมาณ 2559   ประมาณการไว< รวมทั้งส้ิน     18,213,300 บาท 
 
 

รายรับ 

รายรับ รับจริงป�  2557 ประมาณการ 2558 ประมาณการ 2559 

1. หมวดภาษีอากร  (0100)       

  1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (0101) 73,424 87 32,000  32,000  

  1.2 ภาษีบํารุงท�องท่ี (0102) 23,630 58 24,000  25,000  

  1.3  ภาษีปHาย (0103)                 3,000 - 1,500  3,500  

  1.4 อากรการฆ�าสัตว� (0104) -  -  -  

       

รวม 100,055 45 57,500  60,500  
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2. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรบั และใบอนุญาต (0120)       

  2.1 ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ�าสัตว�และจําหน�าย         
       เน้ือสัตว� (0121) 

-  -    

  2.2 ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับควบคมุอาคาร (0125) 588 36 2,000  4,000  

  2.3 ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (0126)              104,660 - 91,000  90,000  

  2.4 ค�าธรรมเนียมปLดแผ�นปHายประกาศ (0130)                    190 - 100  1,000  

  2.5 ค�าปรับผู�กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (0137) -      

  2.6 ค�าปรับการผิดสัญญา (0140) -  20,000  20,000  

  2.7 ค�าปรับอ่ืน ๆ (0141) - -     

  2.8 ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล  
        มูลฝอย (0142) 

  1,000  5,000  

  2.9  ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร (0146) 255 50 1,000  1,000  

  2.10 ค�าใบอนุญาตประกอบการค�า 
         สําหรบักิจการท่ีเป=นอันตรายต�อสุขภาพ)  (0148) 

                 7,520  5,000  1,800  

2.11 ค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ -  -  5,000  

รวม 113,213 86 120,200  127,800  

3. หมวดรายได<จากทรพัย#สิน  (0200)       

  3.1 ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานท่ี (0201) -  -    

  3.2 ดอกเบี้ย  (0203) 288,895. 75 100,000  160,000  

รวม 288,895 75 100,000  160,000  

4. หมวดรายได<จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย#(0250)       

  4.1 รายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� (0253) 134,576 - 70,000  108,000  

รวม 134,576  70,000  108,000  

5. หมวดรายได<เบ็ดเตล็ด (0300)       

  5.1 เงินมีผู�อุทิศให� (0301) -  -    

  5.2 ค�าขายแบบแปลน (0302) 8,400  25,000  25,000  

  5.3 รายได�เบด็เตล็ดอ่ืนๆ (0307) 600 05 1,000  5,000  

  5.4 ค�าบริการทางการแพทย�ฉุกเฉิน 350  -  5,000  

 5.5 ค�าจดทะเบียนพาณิชย� 100    1,000  

รวม 9,100 05 26,000  36,000  
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รายรับ รับจริงป�  2557 ประมาณการ 2558 ประมาณการ 2559 

ก.รายได<ทีร่ัฐบาลเก็บแล<วจัดสรรให<องค#กรปกครอง 
   ท<องถิ่น 

      

1. หมวดภาษีอากร       

  1.1 ภาษีมูลค�าเพิ่ม(1002)   7,900,000  9,400,000  

  - ภาษีมูลค�าเพิ่ม 1 ใน 9 (1002) 1,813,200 95 1,000,000  1,400,000  

  - ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผน (1002) 8,236,856 64 6,900,000  8,000,000  

  1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (1004) 107,885 56 75,000  80,000  

  1.3 ภาษีสุรา  (1005) 760,396 06 700,000  730,000  

  1.4 ภาษีสรรพสามิต  (1006) 1,034,825 56 1,500,000  1,600,000  

  1.5 ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนยีมปOาไม�  (1009) 22 - -  1,000  

  1.6 ค�าภาคหลวงแร�  (1010) 40,414 41 30,000  60,000  

  1.7 ค�าภาคหลวงปLโตรเล่ียม  (1011) 59,606 83 50,000  50,000  

  1.8  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
         ประมวลกฎหมายท่ีดิน(1013) 

268,101 - 250,000  300,000  

รวม 12,321,309 01 10,505,000  12,221,000  

รวมรายรับ     12,713,300 
 

 

ข .รายได<ที่รัฐบาลอุดหนุนให<องค#กรปกครองท<องถ่ิน       

  2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป  (2002) 5,557,172 - 5,000,000  5,500,000  

รวม 5,557,172 - 5,000,000  5,500,000  

ค.. รายได<ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให<โดยระบุวัตถุประสงค#       

  หมวด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (3002) 6,207,407 70 -  -  

รวม 6,207,407 70 -  -  

รวมทั้งส้ิน 24,731,729 82 15,878,700  18,213,300  
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รายจ�าย จ�ายจริงป� 2557 ประมาณการ 2558 ประมาณการ 2559 

ก. รายจ�ายประจํา      13,887,945  18,213,300  

1. รายจ�ายงบกลาง     580,255  629,650  

  1.1  เงินสํารองจ�าย  98,370  300,000  200,000  

  1.2  เงินกองทุน ก.บ.ท.  101,455.  101,455  302,517  

  1.3  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/กสจ.   65,805  118,800  127,133  

  1.4  เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุและคนพกิาร  ผู�ปOวยเอดส� 6,000  6,000  9,600  

  1.5  ค�าใช�จ�ายเพื่อพัฒนาบุคลากร       -  -  

1.6  ค�าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน      58,536  54,000  100,000  

2. หมวดเงินเดือนและค�าจ<างประจํา 3,419,923  4,421,505  5,938,934  

3. หมวดค�าจ<างช่ัวคราว 976,542  1,518,960  1,080,000  

4. หมวดค�าตอบแทนใช<สอยและวัสดุ 5,396,822 72 6,561,580  7,274,516  

5. หมวดค�าสาธารณูปโภค 283,077 49 269,000  300,000  

6.   หมวดเงินอุดหนุน  1,220,000 80 1,355,000  1,283,000  

7. หมวดรายจ�ายอ่ืน 18,500  20,000  20,000  

ข. รายจ�ายเพื่อการลงทุน       

      หมวดค�าครุภัณฑ#ที่ดินและส่ิงก�อสร<าง 380,220 - 620,200  1,687,200  

 รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 12,025,251 21 15,145,500  18,213,300  

รับจริงสูงกว�ารายจ�ายจริง  -  -  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

                   อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                     รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
          หน�วยงาน  สํานักปลัดองค#การบริหารส�วนตําบล 

 
ต้ังงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน   ต้ังไว<    8,929,860  บาท   แยกเปGน 

รายจ�ายประจํา     ต้ังไว<รวม   8,636,260 บาท 
รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไว<รวม        293,600  บาท    

1. หมวดเงินเดือนและค�าจ<างประจํา    ต้ังไว<   3,218,060 บาท   แยกเปGน  

 เงินเดือน     
1.1  ประเภทเงินเดือน/ค�าตอบแทนผู<บริหารองค#กรปกครองส�วนท<องถ่ิน  (101)  ต้ังไว�    598,320   บาท   

สําหรับจ�ายเป=นค�า 
1.1.1  เงินเดือนนายก อบต.      จํานวน 1 อัตรา 
1.1.2  เงินเดือนรองนายก อบต.  จํานวน 2 อัตรา 
1.1.3  ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
1.1.4  ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรองนายก  อบต. จํานวน 2 อัตรา 
1.1.5  ค�าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.      จํานวน 1 อัตรา 
1.1.6  ค�าตอบแทนพิเศษรองนายก  อบต. จํานวน 2 อัตรา 

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
1.2 ประเภทเงินเดือนข<าราชการส�วนท<องถ่ิน (102)  ต้ังไว<  2,413,340  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินเดือน

ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน จํานวน  9  อัตรา  พร�อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี 
1.2.1  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  (นักบริหาร อบต.) จํานวน  1  อัตรา 
1.2.2  นักบริหารงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา   
1.2.3   เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.4   เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.5   บุคลากร  จํานวน  1  อัตรา                
1.2.6   นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา 
1.2.7   นักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
1.2.8   เจ�าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   
1.2.9    เจ�าพนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา   

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
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1.3  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ  (103)  ต้ังไว<  36,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าครองชีพช่ัวคราวรายเดือน
ให�แก�ข�าราชการส�วนท�องถ่ินที่มีสิทธิได�รับตามกฎหมายกําหนด  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
1.4  ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู<บริหาร (105) ต้ังไว<  84,000    บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินประจํา

ตําแหน�ง  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล(นักบริหารงาน  อบต.  ระดับ 7 ) ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน (หัวหน�าสํานัก
ปลัด ในอัตรา  3,500 บาท / เดือน 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
1.5  ประเภทเงินเดือน/ค�าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาผู<บริหาร (106) ต้ังไว<  86,400 บาท   เพื่อ

เป=นค�าเงินตอบแทนตําแหน�งเลขานุการนายก อบต.  7,200  บาท/เดือน   
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

2.  หมวดค�าจ<างชั่วคราว (130)   ต้ังไว<รวม    960,000   บาท  แยกเปGน 
2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ�ายเพ่ิมให<แก�พนักงานจ<าง (131) ต้ังไว<  960,000   บาท  เพื่อจ�ายเป=น

ค�าจ�างพนักงานจ�างพร�อมเงินค�าครองชีพช่ัวคราว   จํานวน  8  อัตรา ตามตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี  
2.1.1  พนักงานจ�างทั่วไป  ตําแหน�ง   คนงานท่ัวไป  จํานวน  7 อัตรา ๆละ10,000 บาท/เดือน 
2.1.2  พนักงานจ�างทั่วไป  ตําแหน�ง   พนักงานขับรถ  จํานวน  1 อัตรา ๆละ10,000 บาท/เดือน 

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.  หมวดค�าตอบแทน  ใช<สอย  และวัสดุ  (200)   ต้ังไว<รวม   3,924,200   บาท  แยกเปGน 
ค�าตอบแทน      ต้ังไว<  2,329,200   บาท    

3.1 ประเภทค�าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาฯ (201)  ต้ัง
ไว�  2,059,200  บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าตอบแทนรายเดือนให�แก�บุคคลผู�ดํารงตําแหน�ง  ดังน้ี 

3.1.1  ค�าตอบแทนประธานสภา  อบต. 11,220  บาท/เดือน เป=นเงิน 134,640     บาท 
3.1.2  ค�าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  9,180   บาท/เดือน  เป=นเงิน  110,160    บาท 
3.1.3  ค�าตอบแทนเลขานุการสภา  อบต. 7,200  บาท/เดือน เป=นเงิน  86,400    บาท 
3.1.4  ค�าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 20  คน ๆ ละ 7,200  บาท/เดือน เป=นเงิน 1,728,000 บาท   

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
3.2  ประเภทค�าตอบแทนผู<ปฏิบัติราชการอันเปGนประโยชน#แก�องค#การบริหารส�วนตําบล  (203)    

ต้ังไว�   30,000 บาท   เพื่อจ�ายให�แก�ผู�ปฏิบัติราชการอันเป=นประโยชน�แก�องค�การบริหารส�วนตําบล   ดังน้ี 
3.2.1คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ<าง  คณะกรรมการตรวจการจ<างหรือผู<มีสิทธ์ิได<รับตามกฏหมาย 

ระเบียบ   ตามหนังสือส่ังการ   ต้ังไว<  30,000  บาท 
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.3  ประเภท  ค�าเช�าบ<าน (206) ต้ังไว<  200,000  บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าบ�านให�แก�ข�าราชการส�วน
ท�องถ่ิน  ท่ีมีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111) 
3.4  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ต้ังไว<  30,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินช�วยเหลือ

การศึกษาบุตรของผู�มีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ 
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111)) 
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3.5  ประเภทเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนแก�พนักงานส�วนท�องถ่ินและพนักงานจ�างเป1นกรณีพิเศษ ( เงิน
รางวัลประจําป� (211)  ตั้งไว�    10,000  บาท     

(ตั้งจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

ค�าใช<สอย  (250)   ต้ังไว<   1,210,000  บาท 
3.6  ประเภทรายจ�ายเพ่ือได<มาซึ่งการบริการ (251) ต้ังไว< 300,000 บาท  จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มา

ซึ่งบริการ เช�น จ�ายเป=นค�าจ�างเหมาให�ผู�รับจ�างทําการอย�างใดอย�างหน่ึง  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ของ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�รับอนุญาตในการเข�าฝTกอบรมสัมมนาต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล  ฯลฯ     

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.7  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ  (253) ต้ังไว<   20,000  บาท เพื่อจ�ายเป=น

ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคลที่เย่ียมชมงาน ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการประชุมของสภาท�องถ่ิน  หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีได�รับการแต�งต้ังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน องค�การบริหารส�วนตําบล ฯลฯ 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.8  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข<าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  (254)  ต้ังไว<   

640,000    บาท  แยกเป=น 
3.8.1  ค�าใช<จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว<   50,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู�บริหาร และสมาชิกสภาฯข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พนักงานจ�าง ท่ีได�รับ
อนุญาตจากผู�บังคับบัญชาตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีได�รับคําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยหรือได�รับคําส่ังจากนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล ให�เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือหน�าที่อันเป=นประโยชน�แก�องค�การบริหารส�วน
ตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการได�ตามระเบียบที่ราชการกําหนด เช�น ค�าเบ้ียเล้ียง ค�า
ยานพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ  ที่จําเป=น     

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
3.8.2  ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดโครงการเพ่ือรณรงค# ปNองกันและแก<ไขป:ญหายาเสพติด  ต้ังไว< 30,000 บาท  

เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการรณรงค�ปHองกันและแก�ไขปUญหายาเสพติดในพื้นท่ีตําบลท�าลาดขาว  เช�น  
โครงการส�งเสริมและจัดต้ังหมู�บ�าน/ชุมชนเข�มแข็งอย�างย่ังยืน โครงการรณรงค�/ปHองกันและต�อสู�เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
โครงการเข�าเวรยามเฝHาระวังการแพร�ระบาดของยาเสพติด  โครงการเข�าค�ายเยาวชนส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ปHองกันยาเสพติด โครงการอาสาสมัครแจ�งข�าวยาเสพติด ฯลฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00250)งานส�งเสริมและสนับสนุน
ความเข�มแข็งชุมชน (00252) 

3.8.3  ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดทําโครงการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติ  ต้ังไว<   80,000   บาท เพื่อจ�ายเป=น
ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนตามโครงการ  เช�น ค�าเบ้ียเล้ียงสําหรับชุดดูแลปOาชุมชน  จัดซ้ือ ต�นไม� ปุVย 
ค�าแรงงานราษฎร  วัสดุ อุปกรณ� ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ที่จําเป=น 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320)งานอนุรักษ�แหล�งนํ้าและปOาไม�(00322) 
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3.8.4 ค�าใช<จ�ายโครงการฝPกอบรมทบทวนอาสาสมัครปNองกันภัยฝQายพลเรือน(อปพร.)ต้ังไว<
50,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อจัดโครงการฝTกอบรม/ฝTกอบรมทบทวนอาสาสมัครปHองกันภัยฝOายพลเรือน(อป
พร.) องค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ประจําป( 2558 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานปHองกันภัยฝOายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) 

3.8.5  ค�าเช�าพ้ืนที่เซิร#ฟเวอร#สําหรับเว็บไซต#หน�วยงาน อบต.ท�าลาดขาว  ต้ังไว< 5,000  บาท  เพื่อ
จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการเช�าพื้นท่ีเซิร�ฟเวอร� สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
3.8.6 ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดกิจกรรม หรือร�วมงานรัฐพิธีที่หน�วยงานอ่ืน จัดข้ึน ต้ังไว< 30,000  บาท  เพื่อ

เป=นค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี หรือร�วมงานรัฐพิธีที่หน�วยงานราชการอ่ืนจัดข้ึน เช�น งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช,วันแม�  12  สิงหาคม วันปLยมหาราช ฯลฯ     

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.8.7  ค�าใช<จ�ายในการจัดประชุมประชาคมหมู�บ<านหรือตําบล ต้ังไว<   25,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=น

ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู�บ�าน  หรือประชาคมตําบล(การจัดเวทีกระบวนการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน) ตามโครงการต�าง ๆ ภายในเขตตําบล การประชุมคณะกรรมการต�างๆที่เก่ียวข�องกับการจัดทําแผน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯลฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.8.8 ค�าใช<จ�ายตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช�วงเทศกาล ต้ัง

ไว<  50,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในจัดต้ังจุดตรวจตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทาง
ถนนในช�วงเทศกาล 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)งานปHองกันภัยฝOายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) 

3.8.9 ค�าใช<จ�ายตามโครงการส�งเสริมศักยภาพผู<สูงอายุ  คนพิการ ภายในตําบลท�าลาดขาว  ต้ังไว< 
70,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายส�งเสริมศักยภาพผู�สูงอายุ  คนพิการ ภายในตําบลท�าลาดขาว  ประจําป( 2559 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
3.8.10 ค�าใช<จ�ายในการระวางที่ดินสาธารณประโยชน# ภายในตําบลท�าลาดขาว  ต้ังไว< 20,000 บาท 

เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการระวางท่ีดินสาธารณประโยชน� ภายในตําบลท�าลาดขาว  ประจําป( 2559 
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.8.11  ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดทําโครงการ  ฉลองสมโภชอนุสาวรีย#ท<าวสุรนารี  ต้ังไว<   15,000  บาท  
เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ ฉลองสมโภชอนุสาวรีย�ท�าวสุรนารี  ประจําป(งบประมาณ 2559 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
3.8.12  ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดทําโครงการอบรมกู<ชีพตําบลท�าลาดขาว(EMS)  ต้ังไว<   15,000  บาท  

เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อจัดทําโครงการอบรมกู�ชีพตําบลท�าลาดขาว(EMS)  ประจําป(งบประมาณ 2559 
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

3.8.13  ค�าใช<จ�ายเพ่ือจัดทําโครงการขับเคล่ือนหมู�บ<านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว<   80,000  
บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการต�างๆเพื่อชาวตําบลท�าลาดขาวร�วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน� ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช�นโครงการปรับปรุง
ที่สาธารณะ/ โครงการปรับปรุงศูนย�ข�อมูลข�าวสารประจําหมู�บ�าน /โครงการน�าบ�านน�ามอง/โครงการส�งเสริมอนุรักษ�
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ภูมิปUญญาท�องถ่ิน/โครงการส�งเสริมวัฒนธรรม/โครงการปOาชุมชน/โครงการส�งเสริมแหล�งเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง/
โครงการส�งเสริมพลังงานแสงอาทิตย�ฯลฯ 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
    3.8.14   โครงการปNองกันโรคเอดส#และอนามัยเจริญพันธุ#และแก<ไขป:ญหาการต้ังครรภ#ในวัยรุ�น/

เยาวชน ต้ังไว< 10,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการปHองกันโรคเอดส�และอนามัยเจริญพันธุ�และแก�ไขปUญหาการ
ต้ังครรภ�ในวัยรุ�น/เยาวชน 

  (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
   3.8.15   โครงการส�งเสริมและพัฒนาศูนย#บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลท�า

ลาดขาว ต้ังไว< 10,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ� จัดประชุม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�องกับ
การปรับปรุงและพัฒนาศูนย� 

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
      3.8 .16  โครงการรณรงค#ปNองกันและกําจัดยุงลายปNองกันไข<เลือดออก  ต้ังไว<    50,000  บาท  เพื่อ
เป=นค�าดําเนินการ จัดซ้ือ ทรายอะเบท สารเคมีฉีดพ�นหมอกควันกําจัดยุงลาย นํ้ามันและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องกับ
การดําเนินโครงการโครงการรณรงค�ปHองกันและกําจัดยุงลายปHองกันไข�เลือดออก   
            (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 
       3.8 .17  โครงการรณรงค#ปNองกันโรคพิษสุนัขบ<า ต้ังไว<   10,000  บาท  เพื่อเป=นค�าใช�จ�ายใน
โครงการโครงการรณรงค�ปHองกันโรคพิษสุนัขบ�า  
            (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221) 

3.8.18 ค�าใช<จ�ายตามโครงการสร<างบ<านคนจน  ตําบลท�าลาดขาว ต้ังไว< 40,000 บาท เพื่อจ�ายเป=น
ค�าใช�จ�ายในการก�อสร�าง หรือซ�อมแซมที่อยู�อาศัยให�กับประชาชนผู�ยากไร� หรือผู�ด�อยโอกาส  ภายในตําบลท�าลาดขาว 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห�(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
(00232) 

3.8.19  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู<บริหาร สมาชิกสภา ผู<นําชุมชน พนักงานและ
พนักงานจ<างองค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ต้ังไว< 140,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู�บริหาร สมาชิกสภา ผู�นําชุมชน พนักงานและพนักงานจ�างองค�การบริหาร
ส�วนตําบลท�าลาดขาว 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 112,516 ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน 27,484 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

3.9  ประเภทบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน  (252) ต้ังไว<   100,000  บาท เพื่อเป=น 
3.9.1  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สินที่เปGนกรรมสิทธ# หรืออยู�ในความครอบครองของ อบต.

ต้ังไว< 50,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าซ�อมแซมทรัพย�สินท่ีเป=นกรรมสิทธ� หรืออยู�ในความครอบครองของ อบต. เช�น 
เครื่องคอมพิวเตอร� โต[ะ เก�าอ้ี รถจักยานยนต� รถยนต� ฯลฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
3.9.2  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมประปา ที่อยู�ในความครอบครองของ อบต.ต้ังไว< 50,000  บาท 

เพื่อจ�ายเป=นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สินท่ีเป=นกรรมสิทธ� หรืออยู�ในความครอบครองของ อบต.  
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� (00330)งานกิจการประปา (00332) 
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3.10  ประเภท เลือกต้ัง  ต้ังไว<   10,000  บาท เพื่อเป=น 
3.10.1  ค�าเลือกต้ังผู<บริหารท<องถ่ิน สมาชิกสภาท<องถ่ิน ต้ังไว<  10,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�าย

ในการดําเนินงานเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และผู�บริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว เช�น ค�าตอบแทนคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ผู�อํานวยการเลือกต้ัง เจ�าหน�าที่นับคะแนน ค�าบัตรเลือกต้ัง ค�าใช�สอย ค�าวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในการเลือกต้ัง และ
อ่ืนๆ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 

ค�าวัสดุ  (270)      ต้ังไว<    385,000  บาท   
  3.11  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  (271)     ต้ังไว<    40,000  บาท  เป=นค�าส่ิงของเครื่องใช�ต�างๆ

ในสํานักงานปลัด อบต.  เช�น เก�าอ้ีพาสติก ปากกา  กระดาษ ฯลฯ   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

  3.12  ประเภทค�าวัสดุไฟฟNาและวิทยุ  (272)   ต้ังไว<    10,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุไฟฟHา
ในสํานักงาน เช�น  ฟLวส�  หลอดไฟ  อุปกรณ�เครื่องเสียง  อุปกรณ�เครื่องรับ-ส�งวิทยุส่ือสาร ฯลฯ   

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� 4,000 บาท ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
  3.13  ประเภทค�าวัสดุงานบ<านงานครัว (273)     ต้ังไว<    30,000  บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุ
งานบ�านงานครัว  เช�น  ถังขยะ  ไม�กวาด  แก�ว  จาน  นํ้ายาล�างจาน ฯลฯ 

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
  3.14  ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน (276)   ต้ังไว<    150,000  บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�า
วัสดุเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะ เช�น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันหล�อล่ืน ฯลฯ 

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
  3.15 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   ต้ังไว<  20,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุเก่ียวกับ

การโฆษณาและเผยแพร�   เช�น  ปHายประชาสัมพันธ� แผ�นพับ ฯลฯ 
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 

  3.16  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร# (282)   ต้ังไว<  35,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร�  เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล  หัวพิมพ�สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�  แผ�นดิสก�  โปรแกรมต�างๆ  ฯลฯ   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 3.17  ประเภทค�าวัสดุอ่ืนๆ ต้ังไว<  100,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อคลอรี, สารส�ม และอ่ืนๆ 

ที่ใช�ในกิจการประปา  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� (00330)งานกิจการประปา (00332) 

 4.  ค�าสาธารณูปโภค (300)    ต้ังไว<   295,000 บาท   แยกเปGน 
  4.1  ประเภทค�าไฟฟNา (301)      ต้ังไว<  170,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าไฟฟHาสําหรับสํานักงาน
องค�การบริหารส�วนตําบล ไฟฟHาสถานีสูบนํ้าบ�านหนองแปลน ไฟฟHาสาธารณะท่ีเกินสิทธ� ฯลฯ  
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
  4.2  ประเภทค�าไฟฟNาของกิจการประปา  (302)      ต้ังไว<  60,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าไฟฟHา
สําหรับกิจการประปาองค�การบริหารส�วนตําบล  

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย� (00330)งานกิจการประปา (00332) 
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  4.3  ประเภทค�าโทรศัพท# (303)      ต้ังไว<  15,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าโทรศัพท�สําหรับใช�
งานในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล  

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป(00111) 
4.4  ประเภทค�าบริการทางด<านโทรคมนาคม (304)    ต้ังไว<  50,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=น

ค�าใช�จ�ายเก่ียวกับค�าบริการระบบอินเตอร�เน็ตตําบลเพื่อบริการประชาชน และรองรับการดําเนินงานต�าง  ๆ  ของ  
อบต.   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป(00111) 
 
5.  หมวดเงินอุดหนุน   (400)      ต้ังไว<  219,000   บาท   แยกเปGน 

5.1  ประเภทอุดหนุนขององค#กรปกครองส�วนท<องถ่ิน (402)   ต้ังไว< 11,000  บาท   
  5.1.1  ค�าเงินอุดหนุนองค#การบริหารส�วนตําบลกระโทก เพื่อจัดทําศูนย#ข<อมูลข�าวสารการจัดซื้อ

จัดจ<างระดับอําเภอ ต้ังไว<    11,000   บาท  ซ่ึงโครงการดังกล�าวจะดําเนินการได�ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบจากอนุ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินระดับจังหวัด   

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
5.2  ประเภท อุดหนุนของส�วนราชการ  เอกชน  หรือกิจกรรมอันเปGนสาธารณประโยชน# (403)   

ต้ังไว< 208,000  บาท                    
    5.2.1  อุดหนุนอําเภอโชคชัย เพ่ืองานรัฐพิธี  พระราชพิธี  และงานวันสําคัญ ประจําป�

งบประมาณ  2559  ต้ังไว<  13,000   บาท  โครงการดังกล�าวจะดําเนินการได�ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบจากอนุ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินระดับจังหวัด 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
    5.2.2  อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทําโครงการจัดหารายได�เพื่อจัดกิจกรรมสา

ธารณกุศลและให�ความช�วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล�ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประจําป(งบประมาณ  
2559  ต้ังไว<    10,000   บาท  โครงการดังกล�าวจะดําเนินการได�ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินระดับจังหวัด 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
   5.2.3  อุดหนุนอําเภอโชคชัย เพ่ือจัดงานฉลองสมโภชน#อนุสาวรีย#ท<าวสุรนารีประจําป� 2559  

ต้ังไว<    20,000   บาท  ซึ่งโครงการดังกล�าวจะดําเนินการได�ต�อเมื่อได�รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ินระดับจังหวัด   

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100) งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
    5.2.4  ค�าเงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ<าน  ต้ังไว<  165,000  บาท เพื่ออุดหนุน

สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ�าน  11 หมู�ๆ ละ 15,000  บาท  เป=นเงิน  165,000  บาท 
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข(00221)     

 6. หมวดรายจ�ายอ่ืน (550)  ต้ังไว<   20,000 บาท   แยกเป=น 
  6.1 ประเภท  ค�าจ<างที่ปรึกษาซึ่งไม�เก่ียวกับครุภัณฑ# ส่ิงก�อสร<างหรือ ได<มาซึ่งครุภัณฑ# หรือ
ส่ิงก�อสร<าง ซึ่งดังน้ี 

6.1.1  ค�าจ<างสถาบันการศึกษา หรือองค#กรที่น�าเช่ือถือ  ทําการประเมินความพึงพอใจ เก่ียวกับ
การให<บริการขององค#การบริหารส�วนตําบล  ประจําป�  2559   เปGนเงิน    20,000    บาท 

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
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 รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไว<รวม    293,600    บาท   แยกเปGน 
 7.  หมวดค�าครุภัณฑ# ต้ัง ไว< 293,600 บาท   แยกเป=น 

ครุภัณฑ#  (450)       ต้ัง ไว< 293,600  บาท  
 7. 1  ประเภทครุภัณฑ#สํานักงาน ต้ังไว<  99,000  บาท  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ� รายละเอียดดังน้ี 

7.1.1 ค�าใช<จ�ายเพ่ือซื้อพัดลมปรับอากาศ(ไอนํ้า) จํานวน  1 ชุดๆละ 99,000 บาท  เปGนเงิน  
99,000 บาท  

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 7.2  ประเภท  ครุภัณฑ#การเกษตร    ต้ังไว�  187,000  บาท   รายละเอียดดังน้ี 
    7.2.1   โครงการจัดซ้ือเครื่องปU]มนํ้า  จํานวน 2 ตัวๆละ 30,000 บาท เป=นเงิน 60,000 บาท    
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111)    
   7.2.2   โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญ�า  จํานวน 2 ตัวๆละ 15,000 บาท เป=นเงิน30,000 บาท    
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
   7.23   โครงการจัดซื้อเครื่องพ�นหมอกควัน  จํานวน 1 ตัวๆละ 97,000 บาท  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 7.3  ประเภท  ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#    ต้ังไว�  7,600  บาท   รายละเอียดดังน้ี 
   7.3.1  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ� แบบฉีดหมึก  จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,600 บาท เป=นเงิน 7,600 

บาท  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
 

              ***************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
                 องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
                 อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                   รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
                      หน�วยงาน  กองคลัง 

 
ต้ังงบประมาณรายจ�ายทั้งส้ิน    ต้ังไว<     1,638,400 บาท  แยกเปGน 

รายจ�ายประจํา      ต้ังไว<รวม         1,607,800 บาท 
รายจ�ายเพ่ือการลงทุน     ต้ังไว<รวม            30,600    บาท    

1. หมวดเงินเดือนและค�าจ<างประจํา    ต้ังไว<    1,187,800     บาท   แยกเปGน  

 เงินเดือน 
1.1 ประเภทเงินเดือนข<าราชการส�วนท<องถ่ิน (102)  ต้ังไว<  1,105,800  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินเดือน

ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน จํานวน  5  อัตรา  พร�อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี 
1.1.1    ผู�อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  อัตรา   
1.1.2   เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา   
1.1.3   เจ�าพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา   
1.1.4  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�   จํานวน  1  อัตรา                
1.1.5  เจ�าหน�าที่การเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 

   (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
1.2  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ  (103)  ต้ังไว<  40,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าครองชีพช่ัวคราวรายเดือนให�แก�

ข�าราชการส�วนตําบลท่ีมีสิทธิได�รับตามกฎหมายกําหนด  
  (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน�งผู<บริหาร (105) ต้ังไว<  42,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นเงินประจําตําแหน�ง  
ผู�อํานวยการกองคลัง  ( นักบริหารงานการคลัง  ระดับ 7 ) ในอัตรา  3,500  บาท/เดือน 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
2.  หมวดค�าตอบแทน  ใช<สอย  และวัสดุ  (200)   ต้ังไว<รวม 415,000 บาท  แยกเปGน 

ค�าตอบแทน      ต้ังไว<  125,000     บาท    
2.1  ประเภทค�าเช�าบ<าน (206) ต้ังไว<  80,000 บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าบ�านให�แก� 

ข�าราชการส�วนตําบล  ที่มีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ  
 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.2  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ต้ังไว<  35,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินช�วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู�มีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ 
 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
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2.3  ประเภทเงินประโยชน#ตอบแทนอ่ืนแก�พนักงานส�วนท<องถ่ินและพนักงานจ<างเปGนกรณีพิเศษ       
( เงินรางวัลประจําป( (211)  ต้ังไว<    10,000  บาท     

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00111) 
 

ค�าใช<สอย  (250)   ต้ังไว<    160,000    บาท     

  2.4 ประเภทรายจ�ายเพ่ือได<มาซึ่งการบริการ (251) ต้ังไว< 120,000 บาท จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่ง
บริการ เช�น จ�ายเป=นค�าจ�างเหมาให�ผู�รับจ�างทําการอย�างใดอย�างหน่ึง  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ของ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�รับอนุญาตในการเข�าฝTกอบรมสัมมนาต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล  ฯลฯ     

 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
2.5 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข<าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  (254)  ต้ังไว<   

40,000    บาท  แยกเป=น 
2.5.1  ค�าใช<จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว<   40,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการ

เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ที่ได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชา ให�เดินทางไป
ราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือหน�าท่ีอันเป=นประโยชน�แก�องค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
ไปราชการได�ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด เช�น ค�าเบี้ยเล้ียง ค�ายานพาหนะ ค�าเช�าที่พักและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป=น     
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

ค�าวัสดุ    (270)      ตั้งไว<   130,000  บาท   
 2.6  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  (271)     ต้ังไว<    30,000  บาท  เป=นค�าส่ิงของเครื่องใช�ต�างๆ  เช�น 

ปากกา  กระดาษ  ฯลฯ   
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

2.7 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   ต้ังไว<  80,000.-บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซ้ือวัสดุเก่ียวกับการ
โฆษณาและเผยแพร�   เช�น  ปHายประชาสัมพันธ� เป=นต�น 
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

 2.8  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร# (272)   ต้ังไว<  20,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร�  
เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล  หัวพิมพ�สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�  แผ�นดิสก�  โปรแกรมต�างๆ  ฯลฯ   
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 

3.  ค�าสาธารณูปโภค (300)    ต้ังไว<   5,000   บาท   แยกเปGน 
 3.1  ประเภทค�าไปรษณีย# ค�าโทรเลข ค�าธนาณัติ ค�าซื้อดวงตราไปรษณียากร (304) ต้ังไว�   5,000   บาท 
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113)    
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รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไว<รวม    30,600    บาท   แยกเปGน 
 4.  หมวดค�าครุภัณฑ# ต้ัง ไว< 30,600 บาท   แยกเป=น 

ครุภัณฑ#  (450)       ต้ัง ไว< 30,600  บาท  
 4.1  ประเภท  ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#    ต้ังไว<  30,600  บาท   รายละเอียดดังน้ี 

     4.1.1     โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่องๆละ 
23,000 บาท เป=นเงิน 23,000 บาท  

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113)   
    4.1.2     โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ� แบบฉีดหมึก  จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,600 บาท เป=นเงิน 

7,600 บาท  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)งานบริหารงานคลัง (00113) 
   

              ***************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

                    องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
                     อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา 
                      รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
                            หน�วยงาน  กองช�าง  

 
ต้ังงบประมาณรายจ�ายทั้งส้ิน   ต้ังไว<      3,547,840 บาท  แยกเปGน 

รายจ�ายประจํา             ต้ังไว<รวม            2,184,840 บาท 
รายจ�ายเพ่ือการลงทุน      ต้ังไว<รวม           1, 363,000   บาท    

1. หมวดเงินเดือนและค�าจ<างประจํา    ต้ังไว< 1,224,840    บาท   แยกเปGน  

 เงินเดือน   ต้ังไว<  810,360  บาท 
1.1 ประเภทเงินเดือนข<าราชการส�วนท<องถ่ิน (102)  ต้ังไว�  744,360  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินเดือน

ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน จํานวน  3  อัตรา  พร�อมปรับปรุงเงินเดือนซ่ึงดํารงตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี 
1.1.1   ผู�อํานวยการกองช�าง  จํานวน  1  อัตรา   
1.1.2   นายช�างโยธา   จํานวน  1  อัตรา   
1.1.3   นายช�างไฟฟHา  จํานวน  1  อัตรา            

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ  (103)  ต้ังไว�  24,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าครองชีพช่ัวคราวรายเดือนให�แก�
ข�าราชการส�วนท�องถ่ินท่ีมีสิทธิได�รับตามกฎหมายกําหนด  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได�ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

1.3  ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู<บริหาร  ต้ังไว�  42,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินประจําตําแหน�งนัก
บริหารงานช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ที่มีสิทธิได�รับตามกฎหมายกําหนด ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 
               ค�าจ<างประจํา      ต้ังไว<  414,480  บาท 

1. 4 ประเภทค�าจ<างลูกจ<างประจํา    ต้ังไว�  414,480  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจ�างประจํา จํานวน  2 อัตรา  
ซึ่งดํารงตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี 

1.3.1   พนักงานสูบนํ้า   จํานวน  1  อัตรา   
1.3.2   พนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา   

  (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 
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2.  หมวดค�าจ<างช่ัวคราว (130)   ต้ังไว<รวม   120,000   บาท  แยกเปGน 
2.1 ประเภทเงินเดือนและเงินที่จ�ายเพ่ิมให<แก�พนักงานจ<าง (131) ต้ังไว� 120,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=น

ค�าจ�างพนักงานจ�างและเงินค�าครองชีพช่ัวคราว   จํานวน  1  อัตรา ตามตําแหน�งต�าง ๆ  ดังน้ี  
2.1.1  พนักงานจ�างทั่วไป  ตําแหน�งคนงานทั่วไป  ต้ังไว� 120,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจ�างพนักงานจ�าง

จํานวน  1 อัตรา  
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน(00241) 

3.  หมวดค�าตอบแทน  ใช<สอย  และวัสดุ  (200)   ต้ังไว<รวม  840,000   บาท  แยกเปGน 
ค�าตอบแทน      ต้ังไว<   110,000     บาท    

3.1  ประเภท   ค�าเช�าบ<าน (206) ต้ังไว�  80,000  บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าบ�านให�แก�ข�าราชการส�วน
ท�องถ่ิน  ท่ีมีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

3.2  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (207) ต้ังไว�  20,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินช�วยเหลือ 
การศึกษาบุตรของผู�มีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ 

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

3.3  ประเภทเงินประโยชน#ตอบแทนอ่ืนแก�ข<าราชการส�วนท<องถ่ินและพนักงานจ<างเปGนกรณีพิเศษ        ( 
เงินรางวัลประจําป() (211)  ต้ังไว�    10,000  บาท     

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

ค�าใช<สอย  (250)   ต้ังไว<    450,000    บาท     

  3.4  ประเภทรายจ�ายเพ่ือได<มาซึ่งการบริการ (251) ต้ังไว� 100,000 บาท จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่ง
บริการ เช�น จ�ายเป=นค�าจ�างเหมาให�ผู�รับจ�างทําการอย�างใดอย�างหน่ึง  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ของ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�รับอนุญาตในการเข�าฝTกอบรมสัมมนาต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล ฯลฯ      

 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

3.5  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข<าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  (254)  ต้ังไว�   
20,000    บาท  แยกเป=น 

3.7.1  ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว�  20,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พนักงานจ�าง ที่ได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชาตลอดจน
บุคคลภายนอกที่ได�รับคําส่ังจากกระทรวงมหาดไทยหรือได�รับคําส่ังจากนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ให�เดินทางไป
ราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือหน�าท่ีอันเป=นประโยชน�แก�องค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
ไปราชการได�ตามระเบียบท่ีราชการกําหนด เช�น ค�าเบี้ยเล้ียง ค�ายานพาหนะ ค�าเช�าที่พักและค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป=น     
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(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน(00241) 

3.6 ประเภทบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน  (252) ต้ังไว<   330,000  บาท เพื่อเป=น 
3.6.1  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ� ท่ีดิน ส่ิงก�อสร�าง ทรัพย�สินท่ีเป=นกรรมสิทธ� หรืออยู�ในความ

ครอบครองของ อบต. ต้ังไว�  330,000  บาท 
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 

ค�าวัสดุ    (270)      ต้ังไว<    280,000  บาท   
 3.7  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  (271)     ต้ังไว�    30,000  บาท  เป=นค�าส่ิงของเครื่องใช�ต�างๆ  เช�น                    

ปากกา  กระดาษ ฯลฯ   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
3.10  ประเภทค�าวัสดุไฟฟNาและวิทยุ  (272)   ต้ังไว�    100,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุไฟฟHาใน

สํานักงาน เช�น  ฟLวส�  หลอดไฟ  อุปกรณ�เครื่องเสียง  อุปกรณ�เครื่องรับ-ส�งวิทยุส่ือสาร ฯลฯ   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
3.11  ประเภทค�าวัสดุก�อสร<าง   (274)   ต้ังไว�    100,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุก�อสร�าง  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
3.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   ต้ังไว�  30,000บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุเก่ียวกับการโฆษณา

และเผยแพร�   เช�น  ปHายประชาสัมพันธ� เป=นต�น 
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 3.13  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร# (272)   ต้ังไว�  20,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร�  
เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข�อมูล  หัวพิมพ�สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�  แผ�นดิสก�  โปรแกรมต�างๆ  ฯลฯ   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ต้ังไว� 1,363,000  บาท   แยกเปGน 
 4.  หมวดค�าครุภัณฑ#ที่ดิน และส่ิงก�อสร<าง   ต้ังไว� 1,363,000  บาท   แยกเป=น 

ครุภัณฑ#    ต้ังไว<  23,000  บาท   แยกเปGน 
 4.1  ประเภท  ครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#    ต้ังไว<  23,000  บาท   รายละเอียดดังน้ี 
 4.1.1     โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่องๆละ 23,000 

บาท เป=นเงิน 23,000 บาท  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
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ที่ดินส่ิงก�อสร<าง    ต้ังไว< 136,300  บาท   แยกเป=น 
4.2  ประเภท  ส่ิงก�อสร<าง    ต้ังไว<  136,300  บาท   รายละเอียดดังน้ี 
 4.2.1    โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุกองช�าง ต้ังไว< 90,000 บาท  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.2    โครงการก�อสร<างเสาธง อบต.ท�าลาดขาว  ต้ังไว< 55,000 บาท  ตามแบบองค�การบริหาร

ส�วนตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.3    โครงการวางท�อพร<อมบ�อพัก หมู� 5  ต้ังไว< 94,000 บาท  ตามแบบองค�การบริหารส�วน

ตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.4    โครงการก�อสร<างถนน คสล. หมู� 1  ต้ังไว< 50,700 บาท  ตามแบบองค�การบริหารส�วน

ตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.5    โครงการก�อสร<างรางระบายนํ้า คสล. หมู� 3  ต้ังไว< 56,800 บาท  ตามแบบองค�การ

บริหารส�วนตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.6    โครงการก�อสร<างรางระบายนํ้า คสล. หมู� 10  ต้ังไว< 197,700 บาท  ตามแบบองค�การ

บริหารส�วนตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.7    โครงการก�อสร<างถนน คสล. (เหมือง)หมู� 6  ต้ังไว< 255,300 บาท  ตามแบบองค�การ

บริหารส�วนตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.8    โครงการขุดลอกบ�อขยะ หมู� 2  ต้ังไว< 63,500 บาท  ตามแบบองค�การบริหารส�วนตําบล

กําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
 4.2.9    โครงการวางท�อประปา PVC ขนาด Ø 2 ˝หมู� 7  ต้ังไว< 81,100 บาท  ตามแบบองค�การ

บริหารส�วนตําบลกําหนด   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ

และชุมชน(00241) 
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 4.2.10    โครงการก�อสร<างถนนดินเสริมหินคลุก หมู� 5  ต้ังไว< 95,300 บาท  ตามแบบ
องค�การบริหารส�วนตําบลกําหนด   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

 4.2.11    โครงการก�อสร<างถนนลูกรัง หมู� 8  ต้ังไว< 95,600 บาท  ตามแบบองค�การบริหารส�วน
ตําบลกําหนด   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

 4.2.12    โครงการย<ายซุ<มปากทางเข<าหมู�บ<านท�าลาดขาว ต้ังไว< 75,000 บาท  ตามแบบองค�การ
บริหารส�วนตําบลกําหนด   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

 4.2.13    โครงการซ�อมฝารางระบายน้ํา หมู� 6 ต้ังไว< 90,000 บาท  ตามแบบองค�การบริหารส�วน
ตําบลกําหนด   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

 4.2.14    โครงการขยายเขตไฟฟNาสาธารณะ หมู� 2 ต้ังไว< 40,000 บาท  เพื่อขยายเขตไฟฟHา
สาธารณะหมู�ที่ 2 

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน(00241) 

******************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 
องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน   ส�วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ต้ังงบประมาณรายจ�ายทั้งส้ิน          3,467,550       บาท แยกเปGน 
 รายจ�ายประจํา  ต้ังไว< 3,467,550 บาท 
 รายจ�ายเพ่ือการลงทุน ต้ังไว<   0.- บาท 
1.หมวดเงินเดือนและค�าจ<างประจํา ต้ังไว< 308,234   บาท   
 เงินเดือน 

 1.1  ประเภทเงินเดือนข<าราชการส�วนท<องถ่ิน(102)  ต้ังไว<   290,234   บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินเดือน
ข�าราชการส�วนท�องถ่ินจํานวน 1 อัตรา  พร�อมปรับปรุงเงินเดือนซึ่งดํารงตําแหน�งต�างๆ  ดังน้ี 

  1.1.1  ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ต้ังไว�  290,230     บาท 
 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา) 

1. 2 ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ(103) ต้ังไว<  18,000   บาท    เพื่อจ�ายเป=น   
(1)  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ัง 18,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นเงินเพิ่มการครองชีพของ

พนักงานส�วนตําบล  1   อัตรา ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษา     จํานวน  12  เดือน   
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา)   

  
2.หมวดค�าตอบแทน ใช<สอยและวัสดุ  ต้ังไว<รวม 2,095,316 บาท  แยกเปGน 

ค�าตอบแทน   ต้ังไว<รวม          35,000            บาท  

2.1 ประเภท ค�าเช�าบ<าน(206) ต้ังไว<   20,000   บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าเช�าบ�านให�แก�ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน  
ที่มีสิทธ์ิได�รับตามระเบียบฯ  

(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานงานท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา) 
 

 2.2 ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร(207) ต้ังไว< 5,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเงินช�วยเหลือการศึกษา
บุตรของผู�มีสิทธ์ิได�ตามระเบียบฯ 

 (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 
2.3  ประเภทเงินประโยชน#ตอบแทนอ่ืนเปGนกรณีพิเศษ   ต้ังไว<   10,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าตอบแทน

ประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป=นกรณีพิเศษ ( เงินโบนัส ) ให�แก�พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�าง    
(ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานงานทั่วไป เก่ียวกับการศึกษา) 
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 ค�าใช<สอย   ต้ัง 1,260,600  บาท 

  2.4 ประเภทรายจ�ายเพ่ือให<ได<มาซึ่งบริการ (251) ต้ังไว< 203,000  บาท  จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายเพื่อให�ได�มา
ซึ่งบริการ เช�น จ�ายเป=นค�าจ�างเหมาให�ผู�รับจ�างทําการอย�างใดอย�างหน่ึง  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ ของ
ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ท่ีได�รับอนุญาตในการเข�าฝTกอบรมสัมมนาต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล ฯลฯ      
   (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 
 2.5 ค�าจ<างเหมารถรับ-ส�งเด็กเล็กของศูนย#พัฒนาเด็กเล็กองค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ต้ังไว<  
96,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจ�างเหมารถรับ-ส�งเด็กเล็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส�วนตําบล   ท�าลาด
ขาว   

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212)      

2.6 ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม�เข<าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน(254)  ต้ังไว< 
817,600  บาท  แยกเปGน  ดังน้ี 
  2.6.1  ค�าใช<จ�ายในการเดินทางไปราชการ  ต้ังไว<  20,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางไปราชการ เช�า ค�าท่ีพัก ค�าเบี้ยเล้ียง ค�าพาหนะ และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส�วนตําบล หรือพนักงานจ�างท่ีได�รับอนุญาตให�ไปราชการ/อบรมสัมมนาในประเทศ 

   (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานงานทั่วไป 
เก่ียวกับการศึกษา(00211) 
  2.6.2  ค�าใช<จ�ายในการจัดงานวันเด็กแห�งชาติสําหรับศูนย#พัฒนาเด็กเล็กองค#การบริหารส�วน
ตําบลท�าลาดขาว  ประจําป� 2559  ต้ังไว<   40,000 บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห�งชาติ  ประจําป( 2559    

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212)     

 
2.6.3 ค�าใช<จ�ายตามโครงการประชุมผู<ปกครองเด็กเล็กศูนย#พัฒนาเด็กเล็กองค#การบริหารส�วน

ตําบลท�าลาดขาว  ประจําป� 2559  ต้ังไว< 5,000  บาท 
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา(00212)  
2.6.4 ค�าใช<จ�ายตามโครงการผลิตส่ือการเรียนการสอนศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท�าลาดขาว  ต้ัง

ไว<  5,000  บาท 
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา(00212)  
2.6.5 ค�าใช<จ�ายตามโครงการหนูน<อยฟ:นสวยและสุขภาพดี  ต้ังไว<  10,000  บาท   
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา(00212)  
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 2.6.6 ค�าใช<จ�ายตามโครงการประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมต�างๆ ต้ังไว�  100,000  บาท 
เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายตามโครงการ เพื่อให�ทุกส�วนในสังคมเห็นความสําคัญและรับรู�เน้ือหาสาระที่แท�จริง  ของ
ประเพณี  วัฒนธรรม  ซึ่งเป=นประเพณีเก�าแก�ของไทย  ที่สืบทอดต้ังแต�สมัยโบราณ 

(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)   

2.6.7 ค�าใช<จ�ายตามโครงการแข�งเรืออีโปง  ต้ังไว< 40,000  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายตาม
โครงการ แข�งเรืออีโปง 

(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)   

2.6.8 ค�าใช<จ�ายตามโครงการส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต#  ต้ังไว< 100,000  บาท เพื่อ
จ�ายเป=นค�าใช�จ�ายตามโครงการ เพื่อให�ทุกส�วนในสังคมเห็นความสําคัญและรับรู�เน้ือหาสาระท่ีแท�จริง  ของประเพณี  
วัฒนธรรม  ซึ่งเป=นประเพณีเก�าแก�ของไทย  ท่ีสืบทอดต้ังแต�สมัยโบราณ 

(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)   

2.6.9 ค�าใช<จ�ายตามโครงการวันสําคัญของชาติ  ต้ังไว< 5,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ เช�น วันแม�แห�งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ฯลฯ  

ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)   

2.6.10 ค�าใช<จ�ายตามโครงการวันสําคัญทางศาสนา ต้ังไว< 10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมสําคัญ
ทางศาสนา เช�น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข�าพรรษาฯ 

(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)  

 2.6.11 ค�าใช<จ�ายตามโครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร<างภูมิคุ<มกันของสังคม  ต้ังไว< 10,000  บาท  
เพื่อเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดทําโครงการ เช�น อบรมให�ความรู� กิจกรรม ฯลฯ  

ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
และวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)   

 
  2.6.12 ค�าใช<จ�ายโครงการส�งเสริมการแข�งขันกีฬาต<านภัยยาเสพติดตําบลท�าลาดขาว  ประจําป� 

2559   ต้ังไว< 80,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาต�านยาเสพติด ประจําป( 2559 
(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา

และนันทนาการ(00262)   
  2.6.13 ค�าใช<จ�ายโครงการส�งเสริมการแข�งขันกีฬาสัมพันธ#ตําบลท�าลาดขาว  ประจําป� 2559   

ต้ังไว< 50,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าใช�จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาสัมพันธ� 11 หมู�บ�าน ในตําบลท�าลาดขาว  
(ต้ังจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา

และนันทนาการ(00262)   
 2.6.14 จ<างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท�าลาดขาว  ต้ังไว<   

352,800    บาท   เพื่อจ�ายเป=นค�าอาหารกลางวันให�กับเด็กนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารส�วนตําบลท�า
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ลาดขาว   จํานวน 63  คนๆละ  20  บาท  เป=นเวลา  280  วัน  (ข�อมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
2558) 

ทั้ ง น้ี  จะเ บิกจ�ายได� ก็ต�อเมื่อ ได�รับการจัดสรรจากกรมส� ง เสริมการปกครองท�อง ถ่ินแล� ว                 
         (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) 

2.6.15  ค�าวัสดุการศึกษาศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ต้ังไว< 
37,800  บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุ ส่ือการเรียนการสอน แบบพิมพ�ต�างๆ ฯลฯ ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 
63 คน  ในอัตราคนละ 600  บาท/ป(  (ข�อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2558)      
 ทั้ ง น้ี  จ ะ เ บิ ก จ� า ย ไ ด� ก็ ต� อ เ มื่ อ ไ ด� รั บ ก า ร จั ดส ร ร จ าก กร ม ส� ง เ ส ริ มก า ร ป ก คร อ งท� อ ง ถ่ิ น แ ล� ว                 
         (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) 

2.6.16 ประเภทค�าใช<จ�ายในการพัฒนาผู<ดูแลเด็ก ต้ังไว< 6,000  บาท  เพื่อเป=นค�าใช�จ�ายในการ
พัฒนาผู�ดูแลเด็กจํานวน 3 คนๆละ 2,000  บาท/ป( เช�น ค�าลงทะเบียน อบรม สัมมนา ฯลฯ  

ทั้ ง น้ี  จะเ บิกจ�ายได� ก็ต�อเมื่อ ได�รับการจัดสรรจากกรมส� ง เสริมการปกครองท�อง ถ่ินแล� ว                 
        (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) 
 2.7  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย#สิน(252) ต้ังไว<  90,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=น 
  2.7.1 ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ#  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สินท่ีเป=นกรรมสิทธ์ิ 
หรืออยู�ในความครอบครองขององค�การบริหารส�วนตําบล หรือทรัพย�สินของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู�ในความ
รับผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว เช�น ปรับปรุงอาคาร เคร่ืองเล�น ฯลฯ  ต้ังไว�  90,000  บาท 
 (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา
(00211) 
 

ค�าวัสดุ  (270) ต้ังไว< รวม    799,716      บาท  แยกเปGน 
2.8 ประเภท  ค�าวัสดุสํานักงาน (271) ต้ังไว< 10,000 บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อวัสดุส่ิงของเก่ียวกับ

การศึกษา  เช�น  กระดาษ แฟHม ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
2.9 ประเภท วัสดุงานบ<านงานครัว(273) ต้ังไว<  30,000   บาท เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซื้อเครื่องใช�ต�าง ๆ เช�น 

ไม�กวาด  นํ้ายาเช็ดกระจก  นํ้ายาขัดห�องนํ้า ผงชักฟอก  สบู�  หมอน  ท่ีนอน  ผ�าห�ม  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

2.10  ประเภท  ค�าวัสดุอ่ืน ๆ ต้ังไว<   639,716   บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุอุปกรณ�ต�าง ๆ ท่ีไม�เข�าลักษณะ
และประเภท  ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  ได�แก�  อาหารเสริม(นม)  ให�แก�นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 3 โรงเรียน และนักเรียนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก องค�การบริหารส�วนตําบลท�า
ลาดขาว แยกเป=น 

  1)โรงเรียนบ�านท�าลาดขาว ต้ังไว�  178,206.6  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 93 
คน ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558  อัตราคนละ 7.37 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน)   

2)โรงเรียนบ�านบึงไทย ต้ังไว� 113,055.8  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 จํานวน 59 คน 
ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558  อัตราคนละ 7.37 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน)    
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    3)โรงเรียนบ�านบึงพระ  ต้ังไว�  218,446.8  บาท (นักเรียนอนุบาล – ป.6 
จํานวน 114คน ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558  อัตราคนละ 7.37 บาท / วัน  จํานวน 260 วัน)  
    4) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท�าลาดขาว   ต้ังไว�  130,006.8  บาท (จํานวน 63 คน 
ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2558  อัตราคนละ 7.37 บาท / วัน  จํานวน 280 วัน)      
   ทั้งน้ี จะเบิกจ�ายได�ก็ต�อเมื่อได�รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินแล�ว  
   (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 
 2.11  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร#หรือการแพทย#(277)  ต้ังไว�  10,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าเวชภัณฑ�ยาใน
การรักษาพยาบาลเด็ก ปฐมพยาบาลเบื้องต�น ให�แก�ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (จํานวน 63 คน) 

(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา การศึกษา  งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

2.12 ประเภทวัสดุกีฬา  ต้ังไว< 100,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าจัดซ้ือเครื่องอุปกรณ�กีฬาใช�สําหรับการ
แข�งขันกีฬาและให�แก�หมู�บ�านต�างๆ 
  (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 
 2.13  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร# (282) ต้ังไว< 10,000  บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าวัสดุคอมพิวเตอร�ส�วน
การศึกษา เช�น แผ�นดิสก� หมึกพิมพ� และโปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร�  
  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210)  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา(00211) 
 
  

3.  หมวดเงินอุดหนุน (400)  ต้ังไว< 1,064,000 บาท  แยกเปGน 

    3.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน�วยงานของรัฐหรือองค#กรเอกชนในกิจกรรมอันเปGนสาธารณประโยชน#
(403)   ต้ังไว< 1,064,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 

  3.1.1 ค�าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ<านท�าลาดขาว ต้ังไว<  
372,000    บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าอาหารกลางวันให�กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  93  คนๆละ 20 
บาท  เป=นเวลา  200  วัน   

3.1.2 ค�าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ<านบึงพระ  ต้ังไว<  
456,000    บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าอาหารกลางวันให�กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  114  คนๆละ 20 
บาท  เป=นเวลา  200  วัน   

3.1.3 ค�าเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ<านบึงไทย  ต้ังไว<  
236,000    บาท  เพื่อจ�ายเป=นค�าอาหารกลางวันให�กับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา จํานวน  59  คนๆละ 20 
บาท  เป=นเวลา  200  วัน  

ทั้งน้ีจะเบิกจ�ายได�ก็ต�อเมื่อได�รับการจัดสรรจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินแล�ว  
(ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับ

การศึกษา(00211) 
 

******************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
องค#การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

                       อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
                                    รายจ�ายงบกลาง 

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

รายจ�ายงบกลาง  (000)    ต้ังไว<ทั้งส้ิน 629,650 บาท   เพ่ือจ�ายเปGนค�า 
 
1. ประเภทเงินสํารองจ�าย (004)     ต้ังไว< 200,000 บาท เพื่อต้ังจ�ายเป=นเงินสํารองจ�ายเพื่อบรรเทาสาธารณ
ภัย  หรือ จ�ายกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ  
       (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งบกลาง  (00411) 
2. ประเภทจ�ายตามข<อผูกพัน  (002)     ต้ังไว�  302,517 บาท  เพื่อจ�ายเป=น 

2.1 ค�าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ต้ังไว�   192,917  บาท 
              (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)งบกลาง  (00411)   

2.2  ค�าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถ่ิน     ต้ังไว�  100,000 บาท  (  สมทบกองทุน  40% 
ของเงินจัดสรร) 
        (ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)งบกลาง  (00411)  
 2.3  ค�าเบี้ยยังชีพผู�ปOวยเอดส�      ต้ังไว�  9,600  บาท   
              (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)งบกลาง  (00411)   
 3.   ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข<าราชการส�วนท<องถ่ิน( ก.บ.ท.) (003)     ต้ังไว�   127,133   
บาท 
               (ต้ังจ�ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)งบกลาง  (00411)   
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