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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 บัดนีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้ บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะได้เสนอร่ าง
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวอีกครัง้หนึ่ง 
ฉะนัน้ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดงันี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิน้ 28,238,336.58  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม 10,978,280.29  บาท 
   1.1.3 ทนุส ารองเงินสะสม    7,601,791.83  บาท 
   1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย  
    จ านวน  7  โครงการ   รวม   2,918,000.00  บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนีผ้กูพนั 
    จ านวน  -   โครงการ     รวม                      -  บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง                      -  บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2553 
  (1) รายรับจริงทัง้สิน้  43,632,665.83 บาท   ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร       663,883.33  บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต       391,008.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         95,494.67  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์       998,747.00  บาท 
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   หมวดรายได้เบด็เตล็ด    1,376,900.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทนุ                      -  บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร  19,605,326.83  บาท 
   หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป  20,501,306.00  บาท 
  (2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์                       -  บาท 
  (3) รายจา่ยจริง จ านวน       35,423,735.85     บาท   ประกอบด้วย 
   งบกลาง     3,321,887.00  บาท 
   งบบคุลากร     9,326,733.75  บาท 
   งบด าเนินการ     9,151,473.79  บาท 
   งบลงทนุ    6,218,145.31  บาท 
   งบรายจา่ยอ่ืน     4,576,996.00  บาท 
   งบเงินอดุหนนุ     2,828,500.00  บาท 
  (4) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์     - บาท 
  (5) มีการจา่ยเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน     - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 
รายรับจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 663,883.33 701,000.00 675,000 
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 391,008.00 475,000.00 449,000 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 95,494.67 50,000.00 50,000 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 998,747.00 1,000,000.00 1,000,000 
 หมวดรายได้เบด็เตล็ด 1,376,900.00 202,000.00 202,000 
 หมวดรายได้จากทนุ - - - 

 รวมรายได้จัดเก็บ 3,526,032.90 2,428,000.00 2,376,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจดัสรร 19,605,326.83 14,355,000.00 15,950,000 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,605,326.83 14,355,000.00 15,950,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 20,501,306.00 20,000,000.00 20,000,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,501,306.00 20,000,000.00 20,000,000 

รวม 43,632,665.83 36,783,000.00 38,326,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

งบ 
รายจ่ายจริง 
ปี 2553 

ประมาณการ 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

งบกลาง 3,321,887.00 4,462,410.00 3,045,900.00 
งบเงินอดุหนนุ 5,617,000.00 5,007,710.00 5,656,500.00 
งบด าเนินการ 9,151,473.79 12,595,880.00 13,664,960.00 
งบบคุลากร 9,326,733.75 8,495,000.00 8,887,640.00 
งบรายจา่ยอ่ืน 1,788,496.00 25,000.00 25,000.00 
งบลงทนุ 6,218,145.31 6,197,000.00 7,046,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,423,735.85 36,783,000.00 38,326,000.00 
รวม 35,423,735.85 36,783,000.00 38,326,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2555   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารทัว่ไป  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศกึษา  
 แผนงานสาธารณสขุ  
 แผนงานเคหะและชมุชน  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
 แผนงานการพาณิชย์  
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง  

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้  
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2555 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศยัอ านาจ
ตามความในพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบญัญัตขิึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านล านาว และโดยอนมุตัขิองนายอ าเภอบางขนั ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้อบญัญัตนีิเ้รียกวา่ ข้อบญัญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ข้อ 2.  ข้อบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตัง้จ่ายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 38,326,000  บาท  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี ้ 
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการพาณิชย์ 1,616,000 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,416,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 3,021,900 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานสาธารณสขุ 160,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน 2,054,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 500,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 535,000 
 แผนงานการศกึษา 13,464,060 
ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารทัว่ไป 10,289,040 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270,000 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 38,326,000 
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 ข้อ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

 ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับอนมุตัใิห้เป็นไปตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาวมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบญัญัตนีิ ้
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. 2554           
 
        
     
  

(ลงนาม)................................................ 
                    (นายสเุทพ    ภกัดีโชต)ิ 

                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 
 
                                   อนมุตัิ 

(ลงนาม)........................................................ 
              (.......................................................) 
                            นายอ าเภอบางขนั 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2555 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้    38,326,000 บาท  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารทั่วไป รวม      7,939,040 บาท 
 งบบุคลากร รวม   5,239,640 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม  3,020,640 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน   428,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนให้แก่นายก อบต.  
   รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ให้แก่ 
   นายก อบต. รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     42,120 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่ 
   นายก อบต. รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนเลขานกุารนายก อบต. จ านวน     72,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่เลขานกุาร 
   นายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน  2,436,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา 
   สมาชิกสภา, และเลขานกุารสภา  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  2,219,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน  1,523,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     56,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน     42,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของปลดั อบต.  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   475,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   123,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  

 งบด าเนินการ รวม  2,599,400 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   994,400 บาท 
  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ิน 
  เป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานสว่นท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ จ านวน   700,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ 
   พนกังานสว่นท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินโบนสั) 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน      20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  คา่เบีย้ประชมุ จ านวน       52,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุให้แก่ประธานสภา  
   รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขาสภาฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน       10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน      122,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน       50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังาน 
   สว่นต าบล ซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าใช้สอย รวม   960,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   150,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวกบัรับรองพิธีการ จ านวน       30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงันี ้
   -  คา่เลีย้งรับรองในการประชมุ  
   -  คา่รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน   350,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยกิจกรรมงานรัฐพิธีและกิจกรรมตา่ง ๆ ของ อบต. จ านวน   100,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน จ านวน   100,000 บาท 
   ของพนกังาน   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการศกึษาดงูานของผู้บริหาร สมาชิก  จ านวน   150,000 บาท 
   และพนกังานสว่นต าบล  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ จ านวน     70,000 บาท 
  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน       10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าวัสดุ รวม   420,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน       50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน       40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน       30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   250,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
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  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน       20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน       30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์     
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าสาธารณูปโภค รวม   225,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน    120,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังาน  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่โทรศพัท์ จ านวน       30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ท่ีใช้ในการตดิตอ่ราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ไปรษณีย์ จ านวน       35,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  คา่บริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน       40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
   คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน  รวม     75,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม     75,000 บาท 
  คา่จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน     75,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชดุ 
   รายละเอียดดงันี ้ 
   -  CPU Intel Core I3-550 (3.2 GHz, 212 KB L2+4MB Shared L3) 
   -  Memory 4GB DDR3 
   -  Hard disk 500 GB SATA 7200 RPM 
   -  DVD+/-RW Double Layer  
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   -  จอภาพ Widescreen LCD ไมต่ ่ากว่า 20 นิว้ 
   -  เคร่ืองส ารองไฟ 750w 
   -  ล าโพง  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
 งบรายจ่ายอ่ืน รวม     25,000 บาท 
  คา่จ้างท่ีปรึกษา จ านวน     25,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษา วิจยั ประเมินผล 
   หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
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งานบริหารงานคลัง รวม   2,350,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม  1,324,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,324,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   680,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     90,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างลกูจ้างประจ า จ านวน   148,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนของลกูจ้างประจ า 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจ า จ านวน    10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับลกูจ้างประจ า 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   306,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน     90,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 งบด าเนินการ รวม   447,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   237,000 บาท 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน     47,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     70,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังาน 
   สว่นต าบล ซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย รวม   110,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน     50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน       10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
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  ค่าวัสดุ รวม   100,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บ 
   ข้อมลู หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ และคา่จดัซือ้ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน  รวม   579,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม   579,000 บาท 
  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน     79,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ชดุอปุกรณ์ส าหรับระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ดงันี ้
   รายละเอียดคอมพิวเตอร์  
   - CPU : Intel Core-2-Duo E7500 (2.93 GHz.) 
   - RAM : 2GB. DDR3 SDRAM at 1333MHz. 
   - HDD : 500 GB. SATA 7200RPM 
   - VGA : Intel Graphics Bullt-in 
   - Optical Drive : DVD */- RW Internal  
   - Monitor : LCD 17” Flat Display  
   - Port : 8 USB 2.0 ports, 2 front, 6 rear  
     1 RJ-45 / 1 VGA / 1 Gigabit LAN 
     1 Serial / 1 Paraleel  
     2 Line-in (stereo/microphone) 
     2 Line-out (headphone/speaker) 
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   รายละเอียดเคร่ืองส ารองไฟ 
   - เคร่ืองส ารองไฟแบบ UR-850 850 VA / 800 Watt เป็น

เคร่ืองส ารองไฟระบบ Line Interactive UPS มี 
Stabilizer ปรับแรงดนัไฟฟ้า อตัโนมตัิ ควบคมุการท างาน
ด้วย Microprocessor มีระบบตรวจเช็คแบตเตอร่ี
อตัโนมตัิ  

   รายละเอียดเคร่ืองพิมพ์ 
   - ผา่นการทดสอบการใช้งานกบัระบบ e-LAAS 
   - รองรับงานพิมพ์ : พิมพ์เช็ค สมดุบญัชีเงินฝาก แบบฟอร์ม สลิป 

ใบถอนเงิน ใบฝากเงิน ใบเสร็จ ตัว๋เงิน สมดุทะเบียนตา่ง ๆ  
   - ความเร็วในการพิมพ์ : 480 ตวัอกัษรตอ่วินาที  
   - ปรับตัง้ระยะหา่งการพิมพ์อตัโนมตั ิปรับแนวกระดาษ

อตัโนมตัิ 
   - พิมพ์ส าเนา  :  1 + 6 Copies  
   - ระบบการเช่ือมตอ่  : USB, Serial, Parallel 
   - ระบบปฏิบตักิารท่ีรองรับ : Windows 98, 2000, XP, 

Vista (32bit), Win 7 (32bit)  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน   500,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม    270,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   270,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   270,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการลดและปอ้งกนัอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล จ านวน     60,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการขบัข่ีปลอดภยั จ านวน     10,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการฝึกอบรมอาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน   200,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศกึษา 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม   13,464,060 บาท 
 งบบุคลากร รวม   426,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   426,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   110,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     28,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   270,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ดแูลเดก็ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน    18,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับผู้ดแูลเด็ก 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินการ รวม  7,621,560 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม  2,570,220 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา   2,430,220 บาท 
   คา่อาหารกลางวนัเดก็เล็กสงักดั อบต.  
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี   จ านวน 644,280 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์  จ านวน 182,000 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี จ านวน 247,520 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน 287,560 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง จ านวน 411,320 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน จ านวน 236,300 บาท 
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   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม 331,240 บาท  

   คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดแูลเด็ก 
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี   จ านวน 24,000 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์  จ านวน 9,000 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี จ านวน 9,000 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน 12,000 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง จ านวน 15,000 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน จ านวน 9,000 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม 12,000 บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
   คา่โครงการบณัฑิตน้อย จ านวน   40,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการบริหารงานศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  จ านวน   100,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าวัสดุ รวม  5,051,340 บาท 
  คา่อาหารเสริม (นม) จ านวน  5,051,340 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็ 
   ในศนูย์พฒันาเดก็เล็กและเด็กนกัเรียนในเขตพืน้ท่ี 
   ต าบลบ้านล านาว 
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี   จ านวน 346,920 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์  จ านวน 98,000 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี จ านวน 133,280 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน 154,840 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง จ านวน 221,480 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน จ านวน 127,400 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม 178,360 บาท  
   - โรงเรียนวดัล านาว  จ านวน  1,355,900  บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7   จ านวน  1,186,640  บาท 
   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์  จ านวน  589,680  บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์  จ านวน 245,700  บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10 จ านวน 413,140  บาท 
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   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
 งบเงนิอุดหนุน รวม  5,416,500 บาท 
  เงนิอุดหนุน 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม  5,416,500 บาท 
   อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีคา่อาหารกลางวนั จ านวน  5,416,500 บาท 
   นกัเรียนในเขตพืน้ท่ีต าบลบ้านล านาว ดงันี ้
   - โรงเรียนวดัล านาว  จ านวน  1,937,700  บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7   จ านวน  1,695,200  บาท 
   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์  จ านวน  842,400  บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์  จ านวน 351,000  บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10 จ านวน 590,200  บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
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แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม    160,000 บาท 
 งบเงนิอุดหนุน รวม   160,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน 
  เงินอดุหนนุกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ รวม   160,000 บาท 
   อดุหนนุกลุม่ อสม. คา่ด าเนินงานของ อสม. 
   หมูบ้่านละ 10,000 บาท  จ านวน   160,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม      841,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม   639,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   639,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   366,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   187,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้าง  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน     36,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานจ้าง   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินการ รวม   202,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     67,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน       7,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
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   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลให้กับ 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย รวม     60,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน     10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน     50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม     75,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บ 
   ข้อมลู หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ และคา่จดัซือ้ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน    5,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานไฟฟ้าถนน รวม     100,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม     100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   100,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาติดตัง้หรือซ่อมแซมไฟสอ่งทาง  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม  1,113,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม   733,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   733,000 บาท 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   580,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   153,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
 งบด าเนินการ รวม   380,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     50,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม   330,000 บาท 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ถงัขยะ วสัดอุปุกรณ์ในการ 
   ปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม      535,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   535,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   535,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการจดัและบนัทกึข้อมลู จปฐ. จ านวน     45,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน     50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน     150,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการทศันศกึษาพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ จ านวน     40,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมกิจกรรมเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ จ านวน   100,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการเสริมพลงัเครือขา่ยครอบครัว จ านวน     70,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการจดุเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน     30,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการ อบต.พบประชาชน จ านวน     50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม    300,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   300,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   200,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ อบต.บ้านล านาว จ านวน   200,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ  รวม   100,000 บาท 
  วสัดกีุฬา  จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ทางการกีฬา  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   200,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม    120,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   120,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่สง่เสริมอนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรม จ านวน     50,000 บาท 
   ประเพณีท้องถ่ิน  จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการงานวนักตญัญ ู จ านวน    50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา จ านวน    20,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบเงนิอุดหนุน รวม    80,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม    80,000 บาท 
   อดุหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอบางขนั  
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณี จ านวน    30,000 บาท 
   เทศกาลเดือนสิบ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรม และประเพณี จ านวน    50,000 บาท 
   เทศกาลวนัมาฆะบชูา สมโภชน์พระพทุธลีลา แหผ้่า 
   หม่พระพทุธลีลา ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม  6,416,000 บาท 
 งบลงทุน   รวม   6,416,000 บาท 
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม  6,416,000 บาท 
  อาคารต่าง ๆ  
  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 10 จ านวน   246,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 94 ล าดบัท่ี 6) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 10  
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหาร 
   สว่นต าบลบ้านล านาว  รายละเอียดดงันี ้

- อาคารขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10.50 ม. พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 63 ตร.ม. โครงสร้าง คสล. โครงหลงัคา
เหล็กมงุกระเบือ้งลอนคูซี่เมนต์ 4” หนาไมน้่อยกวา่ 
4 มม. พืน้ คสล. ผิวขดัมนั พร้อมติดตัง้ปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 

  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
  โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 1 จ านวน   382,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 82 ล าดบัท่ี 1) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 1 
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช   
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น

ต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้ 
- ท าการก่อสร้างหอถงัเก็บน า้ประปา ขนาดความสงู 

7.00 ม. และตดิตัง้เก็บน า้ไฟเบอร์กลาสความจไุม่
น้อยกวา่ 3,000 ลิตร จ านวน 4 ถงั พร้อมติดตัง้ถงั
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กรองน า้และอปุกรณ์เดนิทอ่ตามรายการท่ีก าหนด
ครบชดุ 

- จดัหาและตดิตัง้ทอ่เมนจ่ายน า้ประปาใช้ทอ่ PVC 
8.5 Ø 2” ความยาวไมน้่อยกวา่ 1,000 ม. พร้อมทอ่
บริการไมน้่อยกวา่ 3 จดุ ใช้ท่อ PVC 8.5 Ø ¾” 
พร้อมทอ่ปิดปลายท่อขนาดเดียวกบัท่อบริการทกุจดุ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
  โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 8 จ านวน   351,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 83 ล าดบัท่ี 17) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 8  

ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ตามแบบข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบล 
บ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้
- ท าการตดิตัง้หอถงัเหล็กความจไุมน้่อยกวา่ 12  

ลบ.ม. ความสงูของหอถงัไม่น้อยกวา่ 12 ม. พร้อม
ตดิตัง้ถงักรองน า้และอปุกรณ์ในสว่นตา่ง ๆ ให้
ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ทนัทีเม่ืองานแล้วเสร็จ 
และท าการเช่ือมตอ่ระบบทอ่สง่น า้จากบอ่บาดาล
เตมิขึน้หอถงัสงูให้สามารถใช้การได้ 

- จดัหาและตดิตัง้ทอ่เมนจ่ายน า้ประปาใช้ทอ่ PVC 
8.5 Ø 2” ความยาวไมน้่อยกวา่ 1,404 ม. พร้อมทอ่
บริการไมน้่อยกวา่ 23 จดุ ใช้ทอ่ PVC 8.5 Ø ¾” 
พร้อมทอ่ปิดปลายท่อขนาดเดียวกบัท่อบริการทกุจดุ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
  โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 9 จ านวน   331,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 83 ล าดบัท่ี 20) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 9  
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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   ตามแบบข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
    รายละเอียดดงันี ้

- ท าการเจาะบอ่บาดาล 1 บอ่ ขนาด Ø 150 มม. (6”) 
ความลกึไมน้่อยกวา่ 100 ม. ตามมาตรฐาน
ข้อก าหนดเฉพาะงานการเจาะบอ่น า้บาดาล 

- จดัหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้แบบจมน า้ ขนาด 1.5 
HP รวมอปุกรณ์ประกอบครบชดุ พร้อมระบบทอ่สบู
น า้และทอ่สง่น า้ พร้อมตดิตัง้ตู้ควบคมุระบบสบูน า้
และอปุกรณ์ครบชดุ โดยตดิตัง้ในจดุท่ีก าหนดให้
แข็งแรงปลอดภยัและสามารถใช้การระบบได้ทนัที
หลงัก่อสร้างเสร็จสง่มอบงาน ซึง่ระบบอปุกรณ์
ประกอบตา่ง ๆ ทัง้หมด รวมทัง้ระบบไฟฟ้า และ
อปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องจดัหามาประกอบตดิตัง้เช่ือม
ระบบให้ครบชดุจนสามารถใช้การได้ทนัที 

- จดัหาและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้กบั
เคร่ืองสบูน า้ โดยให้มีมิเตอร์และอปุกรณ์ครบชดุ ให้
สามารถใช้การได้ทนัทีเม่ืองานแล้วเสร็จ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
  โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 12 จ านวน   331,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 84 ล าดบัท่ี 25) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาบาดาล หมูท่ี่ 12  
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   ตามแบบขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
   รายละเอียดดงันี ้

- ท าการเจาะบอ่บาดาล 1 บอ่ ขนาด Ø 150 มม. (6”) 
ความลกึไมน้่อยกวา่ 100 ม. ตามมาตรฐาน
ข้อก าหนดเฉพาะงานการเจาะบอ่น า้บาดาล 

- จดัหาและตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้แบบจมน า้ ขนาด 1.5 
HP รวมอปุกรณ์ประกอบครบชดุ พร้อมระบบทอ่สบู
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น า้และทอ่สง่น า้ พร้อมตดิตัง้ตู้ควบคมุระบบสงูน า้
และอปุกรณ์ครบชดุ โดยตดิตัง้ในจดุท่ีก าหนดให้
แข็งแรงปลอดภยัและสามารถใช้การระบบได้ทนัที
หลงัก่อสร้างเสร็จสง่มอบงาน ซึง่ระบบอปุกรณ์
ประกอบตา่ง ๆ ทัง้หมดรวมทัง้ระบบไฟฟ้าและ
อปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องจดัหามาประกอบตดิตัง้
ตอ่เช่ือมระบบให้ครบชดุจนสามารถใช้การได้ทนัที 

- จดัหาและตดิตัง้ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้กบั
เคร่ืองสบูน า้ โดยให้มีมิเตอร์ สายเมน และอปุกรณ์
ครบชดุ ให้สามารถใช้การได้ทนัทีเม่ืองานแล้วเสร็จ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
  โครงการบกุเบกิถนนสายบ้านนายค าใสย-บ้านดนิแดง จ านวน   270,000 บาท 
  หมูท่ี่ 13  (แผนพฒันาสามปี 73 ล าดบัท่ี 74)    
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บกุเบิกถนนสายบ้านนายค าใสย- 
   บ้านดนิแดง หมูท่ี่ 13 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั 
   จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อก าหนด 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว   
   รายละเอียดดงันี ้

- เขตทางกว้าง 5 ม. ผิวทาง/คนัทาง กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 1,200 ม. ท าการเคลียร่ิงวชัพืช เขต
ทาง/ผิวทาง และครูะบายน า้สองข้างทางตลอด
สาย พืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อยกวา่ 6,000 ตร.ม. 
เศษดิน เศษวชัพืชขนทิง้หรือท าลายพ้นเขตทาง 

- งานวางทอ่ระบายน า้ จ านวน 3 จดุ ใช้ท่อ คสล. อดั
แรง มอก.ชัน้คณุภาพ 3  
จดุท่ี 1 ประมาณ กม. ท่ี 00+405 วางทอ่ระบายน า้ 
Ø 0.60  1.00 ม. จ านวน 7 ทอ่น  
จดุท่ี 2 ประมาณ กม. ท่ี 00+810 วางทอ่ระบายน า้ 
Ø 0.60  1.00 ม. จ านวน 7 ทอ่น  
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 จดุท่ี 3 ประมาณ กม. ท่ี 01+175 วางทอ่ระบายน า้ 
Ø 0.60  1.00 ม. จ านวน 7 ทอ่น  

- งานวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมหลงัทอ่และถม
ปรับผิวทางกว้าง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.20 
ม. ใช้วสัดไุมน้่อยกวา่ 960 ลบ.ม.  

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 จ านวน   371,000 บาท  
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 84 ล าดบัท่ี 31) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 16  
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม 
   แบบข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว  
   รายละเอียดดงันี ้

- ท าการตดิตัง้หอถงัเหล็กเก็บน า้ความจไุมน้่อยกวา่ 
12 ลบ.ม. ความสงูของหอถงัไมน้่อยกวา่ 12 ม. 
พร้อมตดิตัง้ถงักรองและอปุกรณ์ในสว่นตา่ง ๆ ให้
ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ทนัทีเม่ืองานแล้วเสร็จ 
และท าการเช่ือมตอ่ระบบทอ่สง่น า้จากบอ่บาดาล
เดมิขึน้หอถงัสงูให้สามารถใช้การได้ 

- จดัหาและตดิตัง้ทอ่เมนจ่ายน า้ประปาใช้ทอ่ PVC 
8.5 Ø 2” ความยาวไมน้่อยกวา่ 1,070 ม.และทอ่
เมน PVC 8.5 Ø 1” ความยาวไมน้่อยกว่า 1,220 
ม. พร้อมทอ่บริการรวมกนัไมน้่อยกวา่ 34 จดุ ใช้ทอ่ 
PVC 8.5 Ø ¾” พร้อมทอ่ปิดปลายท่อขนาด
เดียวกบัท่อบริการทกุจดุ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ   
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน   4,134,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ 
   สิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 
งานกจิการประปา รวม   1,616,000 บาท 
 งบบุคลากร  รวม   526,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   526,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน     98,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน      21,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   290,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน     117,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินการ รวม  1,090,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     40,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
  ค่าวัสดุ รวม   250,000 บาท 
  คา่วสัดอ่ืุน (วสัดปุระปา) จ านวน   250,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดสุ าหรับระบบผลิตน า้ประปา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม   800,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน   800,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรับงานกิจการประปา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานงบกลาง 
 
งบกลาง  รวม  3,021,900 บาท 
 งบกลาง  รวม   3,021,900 บาท 
  งบกลาง รวม   2,838,640 บาท 
  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน   430,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เบีย้ยงัชีพคนชรา จ านวน     400,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนชรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เบีย้ยงัชีพผู้พิการ จ านวน   270,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้พิการ    
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยโรคเอดส์  จ านวน     78,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  ส ารองจา่ย จ านวน  1,329,640 บาท 
   ประมาณการไว้เพ่ือเกิดกรณีฉกุเฉินเก่ียวกบัอบุตัภิยั  
   และสาธารณภยัตา่ง ๆ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ จ านวน 1,033,700 บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุ จ านวน 25,940 บาท  
  รายจา่ยตามข้อผกูพนั จ านวน   331,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนุการศกึษาของพนกังาน 
   สว่นต าบลและพนกังานจ้าง จ านวน 159,000 บาท  
   และคา่สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพต าบล 
   บ้านล านาว จ านวน 172,000 บาท  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  บ าเหน็จ/บ านาญ รวม   183,260 บาท 
  เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน จ านวน   183,260 บาท 
   เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญเพื่อชว่ยเหลือ 
   แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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