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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

อ าเภอบางขนั   จังหวดันครศรีธรรมราช 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  :  ส านักงานปลดั 

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

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  21,564,988  บาท 

1.   รายจ่ายประจ า      ตั้งไว้   รวม    21,397,788   บาท    แยกเป็น 
 1.1  หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า ตั้งไว้ 1,420,380 บาท  แยกเป็น 
        1.1.1.  ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผูบ้ริหารองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถ่ินตั้งไว ้
297,600  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผูบ้ริหาร รายละเอียดดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 

(บาท) 

ค่าตอบแทน
พเิศษ (บาท) 

รวม 
(บาท) 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 

1 
2 

8,500 
9,300 

1,750 
1,750 

1,750 
1,750 

144,000 
153,600 

รวมทั้งส้ิน  17,800 3,500 3,500 297,600 

  ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล, ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล, สมาชิก 
องคก์ารบริหารสภาต าบล, เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 

  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป  
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   1.1.2.  ประเภทเงินเดือนพนกังาน   ตั้งไว ้  913,740   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนกังานส่วนต าบล ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
ต าแหน่ง อตัรา คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั รวม (บาท) 

ปลดั อบต. 
จนท. วเิคราะห์ฯ 
บุคลากร 
นิติกร 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
จพง. ธุรการ 
นกัวชิาการศึกษา 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

108,240 
62,520 
58,200 
58,200 
66,360 
45,360 
52,200 

110,880 
64,620 
59,640 
59,640 
68,100 
46,440 
53,340 

219,120 
127,140 
117,840 
117,840 
134,460 
91,800 
105,540 

รวมทั้งส้ิน 8 451,080 462,660 913,740 

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.1.3.  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ   ตั้งไว ้ 137,040  บาท 
   (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหน่งของปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
42,000 บาท   อตัราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วน
ต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ืองหลกัเกณฑ์การก าหนดเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ า
ต าแหน่งของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ระดบั 6 และระดบั 7 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   (2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวส าหรับพนกังานส่วนต าบล จ านวน 
95,040 บาท   ตามต าแหน่ง และอตัรา ดงัน้ี 
ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
จ านวน
อตัรา 

 อตัราเงินเพิม่ 
(บาท) 

จ านวน 
เดือน 

รวมบาท 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 

จนท. วเิคราะห์ฯ 
บุคลากร 
นิติกร 
เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
จพง. ธุรการ 
นกัวชิาการศึกษา 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1,280 
1,500 
1,500 
640 
1,500 
1,500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

15,360 
18,000 
18,000 
  7,680 
18,000 
18,000 

รวมทั้งส้ิน 6 7,920 12 95,040 

             ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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  1.1.4.  ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ   ตั้งไว ้ 72,000  บาท 
             เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อตัราเดือนละ 
6,000 บาท จ านวน 12 เดือน ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
1739  ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2547 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

                1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว     ตั้งไว้  รวม  3,902,160   บาท  แยกเป็น 
    1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ่ายเพิ่มใหแ้ก่พนกังาน ตั้งไว ้ 3,902,160 บาท  
   (1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  ตั้งไว ้  872,880  บาท ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12 เดือน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผูช่้วยเจา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
พนกังานขบัรถยนต ์
พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
นกัการภารโรง 
คนงานประจ ารถขยะ 
ยาม 

 
1 
1 
1 
2 
 
1 
6 
1 

 
5,700 
6,710 
6,710 
12,920 

 
5,080 
30,480 
5,080 

 
69,120 
80,520 
80,520 
155,040 

 
60,960 
365,760 
60,960 

รวมทั้งส้ิน 13 72,740 872,880 
 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
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 (2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวส าหรับพนกังาน จ านวน  250,800 บาท ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
เงินเพิม่ค่าครองชีพเดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12 เดือน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ผูช่้วยเจา้ท่ีป้องกนัและบรรเทา- 
สาธารณภยั 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
พนกังานขบัรถยนต ์
พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
นกัการภารโรง 
คนงานประจ ารถขยะ 
ยาม 

 
1 
 
1 
1 
2 
 
1 
6 
1 

 
2,440 

 
1,490 
1,490 
3,480 

 
1,500 
9,000 
1,500 

 
29,280 

 
17,880 
17,880 
41,760 

 
18,000 
108,000 
18,000 

รวมทั้งส้ิน 13 20,900 250,800 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป          

 (3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผูดู้แลเด็ก   ตั้งไว ้  2,172,600  บาท ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12 เดือน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 

 
26 

 
3 

 
165,810 

 
15,240 

 
1,989,720 

 
182,880 

รวม 29 181,050 2,172,600 
 

  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
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 (4)  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวส าหรับผูดู้แลเด็ก จ านวน  605,880  บาท ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
เงินเพิม่ค่าครองชีพเดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12 เดือน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 

 
26 

 
3 

 
45,990 

 
4,500 

 
551,880 

 
54,000 

รวม 29 50,490 605,880 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 

     1.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ   ตั้งไว้ รวม   10,332,648 บาท  แยกเป็น  
     ค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม   2,948,440   บาท 
  1.3.1.  ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา, สมาชิกสภา, และเลขานุการ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว ้  2,024,640  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ  , รองประธานสภา, สมาชิก
สภา และเลขานุการสภาฯ ตามต าแหน่งและอตัรา ดงัน้ี 
 

ต าแหน่ง อตัรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 

(บาท) 
รวม (บาท) 
12 เดือน 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 

1 
1 
29 
1 

8,500 
6,370 
5,100 
5,950 

102,000 
76,440 

1,774,800 
71,400 

รวมทั้งส้ิน 32  2,024,640 

   ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินค่าตอบแทน นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล,  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล,  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล, รองประธาน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล,  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล, เลขานายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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  1.3.2 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี) ตั้งไว ้660,000 บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี) 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ตั้งไว ้  100,000  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.3.4  ประเภทค่าเบ้ียประชุม   ตั้งไว ้ 51,200  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมสภาองคบ์ริหารส่วนต าบลบา้นล านาว ทั้งสมยัสามญั และ
สมยัวสิามญั  จ  านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 32  คน ๆ 200 บาท 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
  1.3.5  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติั งานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว ้ 20,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.3.6  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนกังานส่วนต าบล 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.3.7  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้  30,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ของผูบ้ริหาร พนกังานส่วน
ต าบล รวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
  1.3.8  ประเภทเงินค่าเช่าบา้น   ตั้ง ไว ้  42,600  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซ้ือบา้น ของพนกังานส่วนต าบล  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
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    ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  รวม   6,376,008  บาท  
  1.3.9  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ   ตั้งไว ้ 5,131,008 บาท 
   (1)  ค่าหนงัสือพิมพ ์ จดัท าวารสาร ปฏิทิน ค่าโฆษณา    ตั้งไว ้ 200,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนงัสือพิมพ ์ค่าจดัท าวารสาร ปฏิทิน ของ อบต.  
บา้นล านาว ค่าโฆษณา แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   (2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตั้งไว ้  20,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   (3) ค่าจดัท าเวบ็ไซต ์อบต. บา้นล านาว    ตั้งไว ้  10,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนเนม http://www.banlamnow.go.th ค่าเช่าพื้นท่ี
บริการอินเตอร์เน็ต และบริการปรับปรุงขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. บา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
   (4) ค่าอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว ้  3,369,408   บาท          
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของเด็กนกัเรียน ประกอบดว้ย 

โรงเรียน/ศพด. จ านวนคน อตัราคนละ จ านวนวนั รวมเงิน (บาท) 
วดัล านาว 508 6 264 804,672 
สังวาลยว์ทิ 7 493 6 264 780,912 
บา้นไสยาสน์ 254 6 264 402,336 
เจริญรัชตภ์าคย ์ 115 6 264 182,160 
ตชด. ช่างกลปทุมวนัฯ  177 6 264 280,368 
ศพด.บางจนัสี 210 6 280 352,800 
ศพด.บา้นเค่ียมงาม 81 6 280 136,080 
ศพด.บา้นน ้าน่ิง 59 6 280 99,120 
ศพด.พรุพรี 61 6 280 102,480 
ศพด.บา้นเหนือโตน 30 6 280 50,400 
ศพด. บา้นไสยาสน์ 70 6 280 117,600 
ศพด.เจริญรัชตภ์าคย ์ 36 6 280 60,480 

รวมเงิน 3,369,408 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 

 

http://www.banlamnow.go.th/
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  (5) ค่าอาหารกลางวนั    ตั้งไว ้   1,531,600    บาท    
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  ประกอบดว้ย 
 

ศพด. จ านวนคน อตัราคนละ จ านวนวนั รวมเงิน (บาท) 
ศพด.บางจนัสี 210 10 280 588,000 
ศพด.บา้นเค่ียมงาม 81 10 280 226,800 
ศพด.บา้นน ้าน่ิง 59 10 280 165,200 
ศพด.พรุพรี 61 10 280 170,800 
ศพด.บา้นเหนือโตน 30 10 280 84,000 
ศพด. บา้นไสยาสน์ 70 10 280 196,000 
ศพด.เจริญรัชตภ์าคย ์ 36 10 280 100,800 

รวมเงิน 1,531,600 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
  1.3.10  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ ตั้งไว ้ 30,000  บาท 
     (1)   ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จ  านวน  20,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยีย่มชมหรือศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
    (2)   ค่าเล้ียงรับรองในการประชุม    จ  านวน     10,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืน ๆ ในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนงัสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานอ่ืน  
      ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
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  1.3.11 ประเภทรายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืน ๆ ตั้งไว ้   1,215,000    บาท 
   (1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว ้    200,000  บาท 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั และค่าลงทะเบียนเขา้อบรม 
สัมมนา และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนกังานส่วนต าบล พนกังาน
จา้ง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ  และผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางไปราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว   จ านวน   146,000   บาท 
 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลกัสูตร  จนท./จพง.ธุรการ ของสถาบนั
พฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 23,500 บาท 
 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมหลกัสูตร  จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน 
ของสถาบนัพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 30,500 บาท 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
   (2) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมและวนัส าคญัต่าง ๆ   ตั้งไว ้  50,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานรัฐพิธี กิจกรรมและวนัส าคญัต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
   (3)   ค่าใชจ่้ายโครงการกีฬาเช่ือมสามคัคี   ตั้งไว ้ 100,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อเช่ือมความสามคัคีของประชาชนในต าบล
บา้นล านาว  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
   (4)  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตั้งไว ้50,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วฒันธรรมต่าง ๆ  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
   (5) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน กลุ่มสตรี- แม่บา้น  กลุ่มต่าง ๆ   
ตั้งไว ้ 70,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดั กิจกรรรมของเยาวชน สตรี แม่บา้น และกลุ่มต่าง ๆ ในต าบล 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (6) ค่าใชจ่้ายโครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2552  ตั้งไว ้ 100,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2552 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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   (7) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้ 40,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลบา้นล านาว  ตามอ านาจหนา้ท่ี 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการเกษตร 
   (8) ค่าโครงการวนักตญัญู ประจ าปี 2552    ตั้งไว ้  100,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานโครงการวนักตญัญูประจ าปี 2552 ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
   (9)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี   ตั้งไว ้ 10,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ในการประชุมประชาคมแผนพฒันา และ
จดัท าแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 
   (10) ค่าใชจ่้ายโครงการมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย  ตั้งไว ้ 30,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัโครงการมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ยขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
   (11)  ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ตั้งไว ้ 100,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
   (12)  ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งไว ้30,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต ์ ในเขตต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   (13) ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ.   ตั้งไว ้  35,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของต าบลบา้นล านาว 
     ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (14)  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการศึกษา   ตั้งไว ้  300,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการศึกษา
ของเครือข่ายทางการศึกษา และโรงเรียนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
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 ค่าวสัดุ    ตั้งไว้รวม   1,008,200  บาท   
 1.3.12   ประเภทวสัดุส านกังาน    ตั้งไว ้  50,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ ส านกังานต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 1.3.13   ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว    ตั้งไว ้  40,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 1.3.14   ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน   ตั้งไว ้ 400,000  บาท 
   (1)  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงใชใ้นงานราชการทัว่ไป   จ  านวน  130,000   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงในงานราชการทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว   
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
   (2)  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงใชใ้นงานจดัเก็บขยะมูลฝอย   จ  านวน   230,000  บาท 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
   (3) ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงสนบัสนุนศูนย ์อปพร.ต าบลบา้นล านาว จ านวน 40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงในการปฏิบติังานเพื่อบริการประชาชนของศูนย ์
อปพร. ต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 1.3.15   ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นล านาว 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 1.3.16  ประเภทวสัดุกีฬา    ตั้งไว ้  100,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาส าหรับศูนยกี์ฬาต าบล หมู่บา้นตามความตอ้งการ
ของชุมชน  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
 1.3.17   ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์  ตั้งไว ้ 30,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ น ้ายา เคมีภณัฑ ์ต่าง ๆ ทางสาธารณสุข เช่น ทรายอะเบท ฯลฯ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
 1.3.18   ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว ้ 40,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผน่ดิสก ์หมึก ฯลฯ   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 



 50  

 1.3.19 ประเภทวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก     ตั้งไว ้ 328,200  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษาเด็กเล็กในอตัราคนละ 600 บาทต่อ/ปี 
   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา    

              1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว้   รวม    140,000  บาท  แยกเป็น 
  1.4.1. ประเภทค่าไฟฟ้า   ตั้งไว ้ 70,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ส าหรับอาคาร และกิจการ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นล านาว เป็นผูรั้บผดิชอบ 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

  1.4.2.  ประเภทค่าไปรษณีย ์   ตั้งไว ้  30,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางไปรษณีย ์ค่าธนาณติั  
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
  1.4.3. ประเภทค่าโทรศพัท ์โทรสาร    ตั้งไว ้ 40,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรศพัท ์โทรสาร บริการอินเตอร์เน็ต 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             1.5  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้   รวม   3,292,600  บาท  แยกเป็น 
  1.5.1 ประเภทอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รเอกชนในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์   ตั้งไว ้ 3,292,600  บาท  ดงัน้ี 
   (1)  อุดหนุนปกครอง อ าเภอบางขนั   ตั้งไว ้ 105,000 บาท   
    เพื่อจ่ายตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจดังานเทศกาลวนัมาฆบูชาสมโภชน์
พระพุทธลีลาฯ แห่ผา้ห่มพระอ าเภอบางขนั, โครงการงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ,  โครงการเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช และโครงการอ่ืน ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงาน ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 
   (2) อุดหนุนส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอบางขนั  ตั้งไว ้ 30,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัและก าจดัโรคพิษสุนขับา้ ในต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
   (3) อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 11.2.5 อ าเภอบางขนั ตั้งไว ้40,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนัควบคุมโรคมาลาเรียก่อนฤดูกาลแพร่โรค ต าบลบา้นล านาว 
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
   (4) อุดหนุนชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลบางขนั  ตั้งไว ้  70,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผูสู้งอาย ุในต าบลบา้นล านาว  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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   (5) อุดหนุนกลุ่มอาชีพ    ตั้งไว ้  40,000  บาท 
    เพื่อเป็นค่าสนบัสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบลบา้นล านาว  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (6) อุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอบางขนั  
จงัหวดันครศรีธรรมราช   ตั้งไว ้  30,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่ายพฒันาทกัษะชีวติ “คนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 
ต าบลบา้นล านาว  อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (7) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี  ตั้งไว ้ 2,757,600  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กนกัเรียนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นล านาว  ประกอบดว้ย 
 

โรงเรียน 
จ านวน 
คน 

อตัรา 
คนละ 

จ านวน 
วนั 

การ
จัดสรร 

รวมเงิน 
(บาท) 

ตชด. ช่างกลปทุม-
วนัอนุสรณ์ 10 

234 10 200 100 % 468,000 

วดัล านาว 706 10 200 60 % 847,200 
สังวาลยว์ทิ 7 692 10 200 60 % 830,400 
บา้นไสยาสน์ 345 10 200 60 % 414,000 
เจริญรัชตภ์าคย ์ 165 10 200 60 % 198,000 

รวมเงิน 2,757,600 

    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 

   (8)  อุดหนุนกลุ่ม อสม. ต าบลบา้นล านาว  ตั้งไว ้  180,000  บาท 
    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการงานพฒันาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลบา้นล านาว  โดยจดัสรรเป็นค่าด าเนินงาน อสม. หมู่บา้นละ  10,000 บาท จ านวน 160,000 บาท  
โดยให ้อสม. ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ไดแ้ก่ การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข การแกปั้ญหา
สาธารณสุขในเร่ืองต่าง ๆ การจดับริการสุขภาพเบ้ืองตน้ในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวนั อสม. แห่งชาติ ของต าบลบา้นล านาว  จ านวน 20,000 บาท 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข   
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   (9) อุดหนุนโรงพยาบาลบางขนั     ตั้งไว ้  20,000   บาท     
    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตโดยเครือข่าย อบต. สู่ชุมชน อ าเภอ 
บางขนั,  
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
   (10)  อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลระดบัอ าเภอ  ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอ านวยการของศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการซ้ือหรือ
การจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ อ าเภอบางขนั   
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏตามแผนงานบริหารทัว่ไป 

            1.6   หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ   ตั้งไว้   รวม      2,310,000      บาท 
  1.6.1 ประเภทการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ    ตั้งไว ้  2,280,000   บาท  
   (1)  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ตั้งไว ้ 1,662,000   บาท    
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ  านวน  277   คน   คนละ 500 บาทต่อเดือน  
จ านวน  12  เดือน 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   (2) เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ    ตั้งไว ้ 576,000 บาท   
         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ  จ  านวน  96  คน   คนละ 500 บาทต่อเดือน   
จ านวน  12  เดือน 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   (3) เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ตั้งไว ้  42,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์  7 คน  คนละ 500  บาท ต่อเดือน  
จ านวน  12  เดือน 
    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
  1.6.2 ประเภทค่าจา้งท่ีปรึกษา    ตั้งไว ้ 30,000 บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการจา้งองคก์รหรือสถาบนัท่ีเป็นกลาง เพื่อเป็นผูด้  าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บการบริการ ตามบนัทึกขอ้ความของกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.4/1301  ลงวนัท่ี  29  เมษายน  2548   
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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2.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน   ตั้งไว้  รวม     167,200   บาท 
     2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว้รวม    167,200   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้     167,200      บาท 
 2.1.1   ครุภณัฑส์ านกังาน  ตั้งไว ้  12,000  บาท   
   1. ค่าตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก   ตั้งไว ้   7,000    บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจก ภายในมีแผน่ชั้นปรับระดบัได ้2 แผน่ 
จ านวน 2 ตู ้    
  2. ค่าตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกสูง 4 ชั้น  ตั้งไว ้ 5,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กบานเล่ือนกระจกสูง 4 ชั้น จ  านวน 1 ตู ้
  (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 76 ล าดบัท่ี 5) 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 2.1.2  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว   ตั้งไว ้  100,000   บาท   
  เพื่อจดัซ้ือถงัขยะส าหรับใชใ้นงานจดัเก็บขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 
(แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 73 ล าดบัท่ี 2) 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
 2.1.3 ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง   ตั้งไว ้ 3,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองดบัเพลิงผงเคมีแหง้ ABC ขนาด 20 ปอนด ์จ านวน 1 ถงั 
ใชใ้นการปฏิบติังานของศูนย ์อปพร. ต าบลบา้นล านาว 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ ตั้งไว ้ 2,200  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเสาวทิยุส่ือสารพร้อมติดตั้งรถยนตก์ูภ้ยัของศูนย ์อปพร.  
ต าบลบา้นล านาว  (แผนพฒันาสามปี 2552 – 2554 หนา้ 60 ล าดบัท่ี 5) 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1.5 ครุภณัฑอ่ื์น  ตั้งไว ้ 50,000   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูป้้อมยามป้องกนัภยัเคล่ือนท่ี ขนาด 1.20  1.20  2.20 เมตร  
จ านวน 1 ตู ้ใชใ้นการปฏิบติังานของ อปพร. ต าบลบา้นล านาว 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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