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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 บัดนีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้ บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะได้เสนอร่าง
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวอีกครัง้หนึ่ง 
ฉะนัน้ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดงันี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิน้สิน้ 33,833,329.64  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม 13,970,964.95  บาท 
   1.1.3 ทนุส ารองเงินสะสม   9,654,421.25  บาท  
   1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย  
    จ านวน     4     โครงการ   รวม   1,229,500.00  บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนีผ้กูพนั 
    จ านวน    7   โครงการ     รวม   1,595,000.00  บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง                -         บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554 
  (1) รายรับจริงทัง้สิน้      43,725,639.75  บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร      583,941.59  บาท 



 
 

   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต      1,185,235.47  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      137,876.81  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์      965,924.00  บาท 
 
   หมวดรายได้เบด็เตล็ด     136,982.82  บาท 
   หมวดรายได้จากทนุ             -           บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร   20,401,228.56  บาท 
   หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป   20,314,451.00  บาท 
  (2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์   17,199,787.17   บาท 
  (3) รายจา่ยจริง จ านวน     35,599,410.05      บาท   ประกอบด้วย 
   งบกลาง     2,542,890.00  บาท 
   งบบคุลากร     8,224,423.00  บาท 
   งบด าเนินการ    13,790,147.98  บาท 
   งบลงทนุ     5,963,807.94  บาท 
   งบรายจา่ยอ่ืน           25,000.00  บาท 
   งบเงินอดุหนนุ      5,053,141.13  บาท 
  (4) รายจา่ยท่ีจ่ายจากเงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์  
   15,210,996.17   บาท 
  (5) มีการจา่ยเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  จ านวน   2,682,380.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 
รายรับจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

รายได้จัดเก็บ    
 หมวดภาษีอากร 583,941.00 675,000.00 730,000.00 
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 1,185,235.47 449,000.00 470,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 137,876.81 50,000.00 100,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 965,924.00 1,000,000.00 1,050,000.00 
 หมวดรายได้เบด็เตล็ด 136,982.81 202,000.00 110,000.00 
 หมวดรายได้จากทนุ - - - 

 รวมรายได้จัดเก็บ 3,009,960.09 2,376,000.00 2,460,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจดัสรร 20,401,228.06 15,950,000.00 17,970,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,401,228.06 15,950,000.00 17,970,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 20,314,451.00 20,000,000.00 20,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 43,725,639.75 38,326,000.00 40,430,000.00 
 
 
 
 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

งบ 
รายจ่ายจริง 
ปี 2554 

ประมาณการ 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

งบกลาง 2,782,666.00 3,045,900.00 2,380,540.00 
งบเงินอดุหนนุ 5,053,141.13 5,656,500.00 5,554,800.00 
งบด าเนินการ 12,749,790.65 13,664,960.00 13,962,960.00 
งบบคุลากร 8,153,391.00 8,887,640.00 10,967,400.00 
งบรายจา่ยอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบลงทนุ 6,374,695.35 7,046,000.00 7,539,300.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,138,684.13 38,326,000.00 40,430,000.00 
รวม 35,138,684.13 38,326,000.00 40,430,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 



 
 

บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2556   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารทัว่ไป 11,678,000 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศกึษา 13,530,560 
 แผนงานเคหะและชมุชน 2,955,900 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 410,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 600,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,986,000 
 แผนงานการพาณิชย์ 1,739,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 2,380,540 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 40,430,000 
 



 
 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 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. 2556 
 ข้อ 2.  ข้อบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2555  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตัง้จ่ายเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  40,430,000  บาท  
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี ้ 
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการพาณิชย์ 1,739,000 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,986,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 2,380,540 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานเคหะและชมุชน 2,955,900 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 600,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 410,000 
 แผนงานการศกึษา 13,530,560 
ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารทัว่ไป 11,678,000 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 40,430,000 
 



 
 

 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. 2555           
 
        
     
  

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

                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 
 
                                   อนมุตัิ 

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

 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้         40,430,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร รวม 730,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 550,000 บาท 
  ประมาณการสงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการเร่งรัดการจดัเก็บ และการ 
  ขยายตวัทางเศรษฐกิจมากขึน้ 

   

 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามจ านวนของ 
  ผู้ ท่ีเคยเสียภาษีในปีท่ีผา่นมา 

จ านวน 150,000 บาท 

 ภาษีปา้ย 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการเร่งรัดการจดัเก็บและการ 
  ขยายตวัของชมุชน 

จ านวน 30,000 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 470,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการพนนั 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการขออนญุาตเลน่การ 
  พนนัคงเดิม 

จ านวน 15,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ประมาณการเพิ่มใหม่ เน่ืองจากได้รับการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ 

จ านวน 1,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการขอใช้ถงัขยะคงเดิม 

จ านวน 350,000 บาท 

 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการกวดขนัวินยัจราจรมากขึน้ 

จ านวน 50,000 บาท 

 คา่ปรับการผิดสญัญา 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากผู้ รับจ้างมีแนวโน้มปฏิบติัตาม 
  สญัญาคงเดิม 

จ านวน 50,000 บาท 

 คา่ใบอนญุาตให้ตัง้ตลาดเอกชน 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการจดัตัง้ตลาดเอกชน 
  ยงัคงเดิม 

จ านวน 4,000 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 100,000 บาท 
 ดอกเบีย้เงินฝาก 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการโอนเงินเข้าบญัชีฝากประจ า 

จ านวน 100,000 บาท 



 
 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,050,000 บาท 
 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มผู้ใช้น า้ประปาเพิ่มมากขึน้ 

จ านวน 1,050,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท 
 คา่ขายแบบแปลน 
  ประมาณการไว้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามยอดท่ีรับจริง 
  ในปีท่ีผา่นมา 

จ านวน 100,000 บาท 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
  ประมาณการไว้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามยอดท่ีรับจริง 
  ในปีท่ีผา่นมา 

จ านวน 10,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,970,000 บาท 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 1 ใน 9 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 10,000,000 บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 100,000 บาท 

 ภาษีสรุา 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 2,000,000 บาท 

 ภาษีสรรพสามิต 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 4,500,000 บาท 

 คา่ภาคหลวง 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 20,000 บาท 

 คา่ภาคหลวงแร่ 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 200,000 บาท 

 คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 150,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
 กฎหมายท่ีดิน 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 1,000,000 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 20,000,000 บาท 
 เงินอดุหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ 
 ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 20,000,000 บาท 

 



 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้     40,430,000    บาท    
จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
งานบริหารทั่วไป รวม    9,109,400   บาท 
 งบบุคลากร รวม  6,315,800 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)  รวม  3,780,900 บาท 
  เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน   514,100 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เงินเดือนให้แก่นายก อบต.  
   รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก จ านวน     42,200 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ให้แก่ 
   นายก อบต. รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน     42,200 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่ 
   นายก อบต. รองนายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินคา่ตอบแทนเลขานกุารนายก อบต. จ านวน     86,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่เลขานกุาร 
   นายก อบต.  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน  3,096,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา 
   สมาชิกสภา, และเลขานกุารสภา  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  



 
 

 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  2,534,900 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน  1,763,300 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล  
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 9 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     72,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 9 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน     42,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของปลดั อบต.  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   456,600 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 6 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   201,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 6 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  
 งบด าเนินการ รวม  2,709,800 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม  1,049,800 บาท 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   800,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน   145,800 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     34,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังาน 
   สว่นต าบล ซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าใช้สอย รวม  1,195,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวกบัรับรองพิธีการ จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงันี ้
   -  คา่เลีย้งรับรองในการประชมุ  
   -  คา่รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน   250,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี จ านวน     15,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 
 



 
 

   คา่โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน จ านวน   100,000 บาท 
   ของพนกังาน อบต.บ้านล านาว  
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การปฏิบตังิานของพนกังาน ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยกิจกรรมงานรัฐพิธีและกิจกรรมตา่ง ๆ ของ อบต. จ านวน   150,000 บาท 
    เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานรัฐพิธีและกิจกรรม 
    ตา่ง ๆ ของ อบต. ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้   จ านวน   500,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
    และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการ อบต. พบประชาชน จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการ อบต. พบประชาชน  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าวัสดุ รวม   250,000 บาท 
  วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน     30,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   200,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าสาธารณูปโภค รวม   215,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน   120,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังาน  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่โทรศพัท์ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ท่ีใช้ในการตดิตอ่ราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

  คา่ไปรษณีย์ จ านวน     35,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ เป็นต้น  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  คา่บริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
   คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน  รวม     58,800 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม     58,800 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน จ านวน     25,000 บาท 
   เพ่ือจดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน จ านวน 10 ตวั  
   จดัซือ้ตามราคาท้องตลาด    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
  จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน     26,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  
   จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
   งบประมาณ 2555  รายละเอียดดงันี ้
   - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน

หลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมีความเร็วของหนว่ยความจ า หรือมี 
HTT ขนาดไมน้่อยกวา่ 1,066 MHz จ านวน 1 หนว่ย  

   - มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลกัท่ีมีหนว่ยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 512 MB 

   - มีหนว่ยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่  
มีขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 

   - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) หรือ SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1TB จ านวน 1 หนว่ย 

   - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หนว่ย 



 
 

   - มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 
Mbps จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  

   - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 
600:1 และมีขนาดไมน้่อยกว่า 18 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย    

   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน     1,800 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  
   จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2555   
   คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้ 
   - มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกว่า 750 VA 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    
  จดัซือ้กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดจิิตอล จ านวน     6,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้กล้องถ่ายภาพนิ่งความละเอียด 
   ไมน้่อยกวา่ 12 ล้านพิกเซล  จดัซือ้ตามราคามาตรฐาน 
   ครุภณัฑ์ ปี 2555  รายละเอียดดงันี ้  
   -  เป็นกล้องคอมแพค 
   -  ความละเอียดท่ีก าหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ 
   -  มีระบบแฟลชในตวั 
   -  สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทกึข้อมลูได้อยา่งสะดวก 
      เม่ือข้อมลูเตม็ หรือเม่ือต้องการเปล่ียน 
   -  สามารถโอนถ่ายข้อมลูจากกล้องไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
   -  มีกระเป๋าบรรจกุล้อง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 งบรายจ่ายอ่ืน รวม     25,000 บาท 
  คา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันา จ านวน   25,000 บาท 
  ระบบตา่ง ๆ ซึง่มิใชเ่พ่ือการจดัหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ 
  ท่ีดนิ และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศกึษา วิจยั ประเมินผล 
   หรือพฒันาระบบตา่ง ๆ  ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ 



 
 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,568,600 บาท 
 งบบุคลากร รวม   1,510,500 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,510,500 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   740,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล    
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน   116,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างลกูจ้างประจ า จ านวน   157,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนของลกูจ้างประจ า 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจ า จ านวน     60,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับลกูจ้างประจ า 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   319,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 4 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   118,100 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 4 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 งบด าเนินการ รวม   591,400 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   231,400 บาท 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน     50,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     61,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังาน 
   สว่นต าบล ซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าใช้สอย รวม   120,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

 



 
 

  ค่าวัสดุ รวม   240,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานควั  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บ 
   ข้อมลู หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ และคา่จดัซือ้ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน  รวม   466,700 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม   466,700 บาท 
  ครุภณัฑ์ส านกังาน 
   จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานปิด จ านวน       5,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตู้ เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานปิด  
    จ านวน 1 ตู้  จดัซือ้ตามราคาท้องตลาด จา่ยจากเงินรายได้  
  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
   จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน     52,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง  
    จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ประจ าปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดดงันี ้
    - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน

หลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่
น้อยกวา่ 2.5 GHz และมีความเร็วของ
หนว่ยความจ า หรือมี HTT ขนาดไมน้่อยกว่า 1,066 
MHz จ านวน 1 หน่วย  

    - มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลกัท่ีมีหนว่ยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 512 MB 



 
 

    - มีหนว่ยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่  
มีขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 

    - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) หรือ SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1TB จ านวน 1 
หนว่ย 

    - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หนว่ย 
    - มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 

Mbps จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
    - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 

600:1 และมีขนาดไมน้่อยกว่า 18 นิว้ จ านวน 1 
หนว่ย    

    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน     4,300 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ  
     จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

 คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ  2555 
 มีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้ 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไมน้่อยกวา่  
1,200 × 1,200 dpi 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์สีไมน้่อยกวา่  
4,800 × 1,200 dpi 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไมน้่อยกวา่ 30 
หน้าตอ่นาที 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน้่อยกวา่ 20 หน้า
ตอ่นาที 

    - มี Interface แบบ 1 × Parallel หรือ 1 × USB 2.0 
หรือดีกวา่ 

    - สามารถใช้ได้กบั A4 Letter Legal และ Custom 
โดยถาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 100 แผน่  

    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   



 
 

   จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน     5,400 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  
    จ านวน 3 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคา 
    มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2555    
    คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้ 
    - มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกว่า 750 VA 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน   400,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  54,440  บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  345,560  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   150,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   150,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   150,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการลดและปอ้งกนัอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล จ านวน     80,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการลดและปอ้งกนัอบุตัเิหตุ 
    ในชว่งเทศกาล ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการขบัข่ีปลอดภยั จ านวน    70,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการขบัข่ีปลอดภยั  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการศกึษา 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม  13,530,560 บาท 
 งบบุคลากร รวม   621,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   621,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   125,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     60,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   392,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่ผู้ดแูลเดก็ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน     44,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับผู้ดแูลเด็ก 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินการ รวม  7,454,760 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม  2,403,160 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดแูลเดก็  
    ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
   โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา จ านวน  2,253,160 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัให้แก่ศนูย์พฒันา 
    เดก็เล็กสงักดั อบต.บ้านล านาว ดงันี ้
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี    จ านวน   571,480 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน   203,840 บาท  



 
 

   - ศพด.บ้านพรุพรี  จ านวน   236,600 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน   309,400 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง  จ านวน   429,520 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน  จ านวน   200,000 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม  จ านวน  302,120 บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

   โครงการสง่เสริมการเรียนรู้เดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสริมการเรียนรู้เดก็ 
    ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม  5,051,600 บาท 
  คา่อาหารเสริม (นม) จ านวน  5,031,600 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็ 
   ในศนูย์พฒันาเดก็เล็กและเด็กนกัเรียนในเขตพืน้ท่ี 
   ต าบลบ้านล านาว ดงันี ้ 
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี    จ านวน  307,720 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน  109,760 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี  จ านวน  127,400 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์  จ านวน  166,600 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง  จ านวน  231,280 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน  จ านวน  107,800 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม  จ านวน 162,680 บาท  
   - โรงเรียนวดัล านาว   จ านวน   1,366,820  บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7    จ านวน   1,172,080 บาท 
   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์   จ านวน   593,320 บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน   256,620 บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10  จ านวน  429,520 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  วสัดเุคร่ืองดบัเพลิง จ านวน    20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ถงัดบัเพลิงชนิดเคมีแห้ง  
   ส าหรับศนูย์พฒันาเดก็เล็ก สงักดั อบต.บ้านล านาว  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    



 
 

 งบเงนิอุดหนุน รวม  5,454,800 บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม  5,454,800 บาท 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม  5,454,800 บาท 
   อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีคา่อาหารกลางวนั จ านวน  5,454,800 บาท 
   นกัเรียนในเขตพืน้ท่ีต าบลบ้านล านาว ดงันี ้
   - โรงเรียนวดัล านาว   จ านวน  1,952,600 บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7    จ านวน  1,674,400  บาท 
   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์   จ านวน  847,600 บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ จ านวน  366,600 บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10 จ านวน  613,600 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,231,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม   996,200 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   996,200 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   693,600 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน      72,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   194,600 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้าง  
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 2 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน      36,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานจ้าง   
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 2 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินการ รวม   207,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   127,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     7,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลให้กบั 
   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     20,000 บาท 
  วสัดกุ่อสร้าง จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดใุนการก่อสร้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบลงทุน  รวม     27,800 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม     27,800 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
  จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน     26,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  
   จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี 
   งบประมาณ 2555  รายละเอียดดงันี ้
   - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน

หลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมีความเร็วของหนว่ยความจ า หรือมี 
HTT ขนาดไมน้่อยกวา่ 1,066 MHz จ านวน 1 หนว่ย  

   - มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลกัท่ีมีหนว่ยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 512 MB 



 
 

   - มีหนว่ยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่  
มีขนาดไมน้่อยกว่า 4 GB 

   - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) หรือ SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 1TB จ านวน 1 หนว่ย 

   - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หนว่ย 
   - มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 

Mbps จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
   - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 

600:1 และมีขนาดไมน้่อยกว่า 18 นิว้ จ านวน 1 หนว่ย    
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน     1,800 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  
   จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
   คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 
   คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้ 
   - มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกว่า 750 VA 
   - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานไฟฟ้าถนน รวม    100,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   100,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   100,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างเหมาติดตัง้หรือซ่อมแซมไฟสอ่งทาง  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม 1,624,900 บาท 
 งบบุคลากร รวม   874,900 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   874,900 บาท 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   586,500 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 8 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   288,400 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง   
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 8 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
 งบด าเนินการ รวม   750,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม     50,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย รวม   300,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าวัสดุ รวม   400,000 บาท 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ถงัขยะ วสัดอุปุกรณ์ในการ 
   ปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม  410,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   410,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   410,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการครอบครัวนี ้(ซุก) สขุ จ านวน     70,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการครอบครัวนี ้(ซุก) สขุ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการปอ้งกนัและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพตดิ ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเดก็แหง่ชาติ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการปอ้งกนัและแก้ไข 
    ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่สง่เสริมกิจกรรมเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส  จ านวน    50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่สง่เสริมกิจกรรมเดก็ เยาวชน สตรี  
    ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่สง่เสริมอาชีพ จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่สง่เสริมอาชีพให้แก่ประชาชน   
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่อบรมเพิ่มศกัยภาพแกนน าพฒันาสงัคม จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพแกนน า 
    พฒันาสงัคม ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 



 
 

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 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  
    อบต. บ้านล านาว ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ  รวม   100,000 บาท 
  วสัดกีุฬา  จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ทางการกีฬา  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   300,000 บาท 
 งบด าเนินการ รวม   200,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   200,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ  
   คา่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน า้ขอพรผู้สงูอาย ุจ านวน    100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
    รดน า้ขอพรผู้สงูอาย ุตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
   คา่สง่เสริมอนรัุกษ์ ศลิปวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน จ านวน   100,000 บาท 
   ประเพณีท้องถ่ิน  จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบเงนิอุดหนุน รวม   100,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม   100,000 บาท 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม   100,000 บาท

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอบางขนั  
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณี จ านวน     50,000 บาท 
   เทศกาลเดือนสิบ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรม และประเพณี จ านวน     50,000 บาท 
   เทศกาลวนัมาฆะบชูา สมโภชน์พระพทุธลีลา  
   แหผ้่าหม่พระพทุธลีลา ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม   6,986,000 บาท 
 งบลงทุน   รวม   6,986,000 บาท 
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม  6,986,000 บาท 
  อาคารต่าง ๆ  
 1. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 8 จ านวน   294,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 110 ล าดบัท่ี 3) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 10  
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหาร 
   สว่นต าบลบ้านล านาว  รายละเอียดดงันี ้

- งานรือ้ถอน 

 รือ้ถอนฝา้กนัสาดแผน่เรียบโครงเคร่าเหล็ก  
จ านวน  4  ตร.ม. 

-  งานก่อสร้างตอ่เตมิ  

 ท าการตอ่เตมิอาคาร ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว  
8.00 ม.พืน้ท่ีใช้สอย 40 ตร.ม. โครงสร้าง ค.ส.ล.  
โครงหลงัคาเหล็กมงุกระเบือ้งลอนคู ่4 ฟุต (สีซิ
เมนต์) หนาไมน้่อยกวา่ 4 มม. พืน้ ค.ส.ล. ผิวขดั
มนั 

 ท าการก่อสร้างห้องน า้ – ห้องส้วม  ขนาดกว้าง  
1.80  ม.  ยาว  2.00  ม.  พืน้ท่ีใช้สอย  3.60  ตร.
ม.  โครงหลงัคาเหล็กมงุกระเบือ้งลอนคู ่ 4  ฟตุ  
(สีซิเมนต์) หนาไมน้่อยกวา่  4  มม.  พืน้  ค.ส.ล.  
ปกูระเบือ้งเคลือบผิวด้าน  ขนาด  8" X 8" 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยโครงการ  จ านวน  1  ปา้ย 
ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
 



 
 

  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
 2. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 จ านวน   391,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี หน้า 99 ล าดบัท่ี 12) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างประปาหมูบ้่าน หมูท่ี่ 9 
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช   
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น

ต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้ 
-  ท าการก่อสร้างหอถงั(โครงเหล็ก) เก็บน า้ประปาขนาด

ความสงู 7.00 ม. และติดตัง้ถงัเก็บน า้ไฟเบอร์กลาส
ความจไุมน้่อยกวา่ 3,000.00 ลิตร จ านวน 4 ถงั พร้อม
ตดิตัง้ถงักรองน า้และอปุกรณ์เดนิท่อตามรายการท่ี
ก าหนดครบชดุ 

- จดัหาและตดิตัง้ทอ่เมนจ่ายน า้ประปาใช้ทอ่ PVC 8.5 
Ø 2 " ความยาวไมน้่อยกวา่ 1,132.00 ม. พร้อมท่อ
บริการไมน้่อยกวา่ 19 จดุ ใช้ทอ่ PVC 8.5 Ø ¾ " พร้อม
ทอ่ปิดปลายท่อขนาดเดียวกบัทอ่บริการทกุจดุ 

-  จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ชดุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 3. โครงการปรับปรุงบกุเบิกถนนสายศรีเทพ 8 ถึง ศรีเทพ 13    จ านวน   553,000 บาท 
  หมูท่ี่ 11 (แผนพฒันาสามปี หน้า 90 ล าดบัท่ี 61) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงบกุเบกิถนนสายศรีเทพ 8 ถึงศรีเทพ 13  
   หมูท่ี่ 11 ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช   
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้ 
-  ถนนสายศรีเทพ 8   เขตทางกว้าง  6.00 เมตร  ผิวทาง

กว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 1,750 เมตร  
-  งานบกุเบิกระยะทางจาก กมท่ี 00+700 – 01+750 

เมตร เขตทางกว้าง 6.00 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 1,050 เมตร ท าการเคลียร่ิงวชัพืชในเขต
ทาง ไหลท่าง ผิวทาง  เศษดิน เศษวชัพืช ขนทิง้หรือ



 
 

ท าลายพ้นเขตทาง พร้อมขดุครูะบายน า้ตามแบบทัง้
สองข้างทางตลอดระยะก่อสร้าง 

-  จดัหาและวางทอ่ระบายน า้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และแบบรูปรายการก าหนด จ านวน 6 จดุ ใช้ท่อ คสล.
อดัแรงชัน้คณุภาพ 3 ดงันี ้

   จุดท่ี 1 ประมาณ กม ท่ี 00+790 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 8.00 เมตร พร้อมยา
แนวรอยตอ่ระหวา่งท่อ 

   จุดท่ี 2 ประมาณ กม ท่ี 00+840 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 8.00 เมตร พร้อมยา
แนวรอยตอ่ระหวา่งท่อ 

   จุดท่ี 3 ประมาณ กม ท่ี 01+000 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 8.00 เมตร พร้อมยา
แนวรอยตอ่ระหวา่งท่อ 

   จุดท่ี 4 ประมาณ กม ท่ี 01+280 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 0.60 เมตร จ านวน 8.00 เมตร พร้อมยา
แนวรอยตอ่ระหวา่งท่อ 

   จุดท่ี 5 ประมาณ กม ท่ี 01+415 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 8.00 เมตร พร้อมยา
แนวรอยตอ่ระหวา่งท่อ 

   จุดท่ี 6 ประมาณ กม ท่ี 01+670 ท าการวางทอ่ระบาย
น า้ ขนาด Ø 1.00 เมตร จ านวน 15.00 เมตร  2 แถว 
พร้อมยาแนวรอยตอ่ระหวา่งทอ่ 

-  งานขดุตดัเป็นไปตามแบบจ านวน 3 จดุ ดนิตดัน ามา
ถมคนัทางและท าการถมหลงัทอ่ระบายน า้ 

-  งานดนิถมประมาณ กมท่ี 01+670 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 70.00 เมตร สงู 3.00 เมตร ใช้ปริมาณวสัดุ
คดัเลือก(หินผ)ุไมน้่อยกวา่ 420.00 ลบ.ม. 

-  จดัหาและลงวสัดคุดัเลือก (หินผ)ุ ปรับถมผิวทางกว้าง 
4.00 เมตร ยาวไมน้่อยกว่า 1,050.00 เมตร  หรือ



 
 

ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 840.00  ลบ.ม. พร้อมท าการ
เกรดเกล่ียบดอดัเรียบ   

-   ท าการตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1  ชดุ 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 4. โครงการปรับปรุงถนนสายบางปริก – หน้าควน หมูท่ี่ 16 จ านวน   448,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปีหน้า 94 ล าดบัท่ี 89) 
   เพ่ีอจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงถนนสายบางปริก – หน้าควน 

หมูท่ี่ 16  ต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขนั  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดของ
องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้
-  เขตทาง กว้าง  7.00 เมตร  ผิวทาง/คนัทางกว้าง 5.00  

เมตร ระยะทางตลอดสาย 3,550 เมตร ท าการปรับปรุง 
ระยะ กม 00+000 – 01 + 450 ระยะทาง 1,450 เมตร 
โดยท าการเคลียร่ิงวชัพืชในเขตทาง ไหลท่าง ผิวทาง และ
เกรดตดัครูะบายน า้ทัง้สองข้างทางตลอดระยะปรับปรุง 
เศษดิน เศษวชัพืช ขนทิง้หรือท าลายพ้นเขตทาง  

-  น าวสัดหุินคลกุ ปรับถมผิวทางกว้าง 5.00  เมตร ยาว 
1,450 เมตร หนา 0.07 เมตร น าวสัดหุินคลกุปรับไหล่
ทางชว่งท่ีเป็น คสล. กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 50 
เมตร รวมปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่ 540.10 ลบ.ม. พร้อม
ท าการเกรดเกล่ียบดอดัเรียบ   

-   ท าการตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน   
1  ปา้ย จดุตดิตัง้ตามท่ีผู้ควบคมุงานก าหนด   

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  
 
 
 
 
 



 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
 5. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมูท่ี่ 13 จ านวน   300,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปีหน้า 106 ล าดบัท่ี 7 ) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ปรับปรุงสนามกีฬา หมูท่ี่ 13 
   ต าบลบ้านล านาว อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช   
   ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่น

ต าบลบ้านล านาว รายละเอียดดงันี ้    

- ท าการเคลียร่ิงวชัพืชพืน้ท่ีก่อสร้างขนาดกว้าง 40.00 เมตร  
ยาว 90.00 เมตร หรือพืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อยกวา่  3,600.00 
ตร.ม. วชัพืชเศษดนิขนทิง้หรือท าลายพ้นพืน้ท่ีก่อสร้าง  

- ท าการขดุตดัครูะบายน า้รอบพืน้ท่ีก่อสร้าง  Back  Slope  
1:1  Sic  Slope  1:1.5  น าดินตดัครูะบายน า้ปรับถมพืน้ท่ี
ก่อสร้าง 

- น าวสัดคุดัเลือก  (หินผ)ุ  ปรับถมพืน้ท่ีก่อสร้าง  ขนาดกว้าง  
2.00 ม. ยาว  90.00  ม. ใช้ปริมาณวสัดไุมน้่อยกว่า  360  
ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกล่ียบดอดัเรียบ      

- งานดนิถมปรับรองพืน้  ขนาดกว้าง  40.00  ม.  ยาว   
90.00  ม.  พืน้ท่ีด าเนินการไมน้่อยกวา่  3,600  ตร.ม.  
ปริมาณวสัดไุมน้่อยกวา่  315.00  ม.   

- งานปลกูหญ้า  ขนาดกว้าง  40.00  ม.  ยาว  90.00  ม.  
โดยปลกูหญ้า  ตามแบบรูปรายการข้อก าหนดใช้หญ้า
นวลน้อยเตม็พืน้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ 

- จดัหาและตดิตัง้ปา้ยประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1  ปา้ย 

 ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  5,000,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ 
   สิ่งกอ่สร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

 
 



 
 

แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานกจิการประปา รวม 1,739,000 บาท 
 งบบุคลากร  รวม   649,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   649,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   167,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 2 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 2 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   289,800 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 4 ต าแหนง่  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   142,200 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555)  
   จ านวน 4 ต าแหนง่  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 



 
 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม   800,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน   800,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรับงานกิจการประปา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง  รวม 2,380,540 บาท 
 งบกลาง  รวม  2,380,540 บาท 
  งบกลาง รวม  2,176,240 บาท 
  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน   450,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยโรคเอดส์  จ านวน     78,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  ส ารองจา่ย จ านวน  1,382,240 บาท 
   ประมาณการไว้เพ่ือเกิดกรณีฉกุเฉินเก่ียวกบัอบุตัภิยั  
   และสาธารณภยัตา่ง ๆ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  รายจา่ยตามข้อผกูพนั จ านวน   266,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนุการศกึษาของพนกังาน 
   สว่นต าบลและพนกังานจ้าง จ านวน  93,000 บาท  
   และคา่สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพต าบล 
   บ้านล านาว จ านวน  173,000  บาท  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  บ าเหน็จ/บ านาญ รวม   204,300 บาท 
  เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน จ านวน   204,300 บาท 
   เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญเพื่อชว่ยเหลือ 
   แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 ปี 2556 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       
 คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 322,740.00 336,818.00 318,886.00 210,810.00 350,000.00  
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์       
 คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิ
เพื่อการโฆษณา 

      

 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัในอนญุาตการพนนั 7,672.80 11,890.00 12,880.00 10,820.00 15,000.00  
 คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย       
 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  25,600.00 38,300.00 157,600.00 83,100.00 30,000.00  
 คา่ปรับการผิดสญัญา 51,139.00 - 669,669.47 17,472.00 50,000.00  
 คา่ใบอนญุาตให้ตัง้ตลาดเอกชน 4,200.00 4,000.00 26,200.00 6,000.00 4,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 411,351.80 391,008.00 1,185,235.47 328,202.00 449,000.00  
 
 
 
 



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 ปี 2556 

หมวดภาษีจดัสรร       
 ภาษีจดัสรรอื่น ๆ       
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 1 ใน 9 7,975,051.01 10,547,455.58 10,736,829.10 3,295,307.07 4,500.00  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 35,904.28 67,068.63 147,083.56 57,131.86 50,000.00  
 ภาษีสรุา 1,756,523.17 2,051,517.33 2,252,099.53 1,711,349.03 1,700,000.00  
 ภาษีสรรพสามิต 3,444,806.26 5,557,045.43 5,427,484.40 2,705,124.15 3,500,000.00  
 คา่ภาคหลวง (คา่ธรรมเนียมป่าไม้) 122,176.65 32,578.00 23,523.00 11,055.00 20,000.00  
 คา่ภาคหลวงแร่ 216,230.65 187,572.06 247,553.48 55,321.86 200,000.00  
 คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 82,324.53 160,426.22 171,011.99 181,497.79 80,000.00  
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

848,942.48 1,001,663.58 1,395,643.00 2,120,276.00 900,000.00  

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,481,959.02 19,605,326.83 20,401,228.06 10,137,062.76 15,950,000.00  
หมวดภาษีอากร       
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 421,349.85 429,757.10 424,910.15 438,930.50 500,000.00  
 ภาษีบ ารุงท้องที่ 214.557.37 207,813.23 139,826.44 106,385.46 150,000.00  
 ภาษีปา้ย 19,593.00 26,313.00 19,205.00 38,076.00 25,000.00  

รวมหมวดภาษีอากร 655,500.22 663,883.33 583,941.59 583,391.96 675,000.00  
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ       
 ดอกเบีย้เงินฝาก 50,756.34 95,494.67 137,876.81 90,938.92 50,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 50,756.34 95,494.67 137,876.81 90,938.92 50,000.00  



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 ปี 2556 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 991,018.00 998,747.00 965,924.00 694,647.00 1,000,000.00  

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 991,018.00 998,747.00 965,924.00 694,647.00 1,000,000.00  
หมวดรายได้เบด็เตล็ด       
 คา่ขายแบบแปลน 73,000.00 398,000.00 126,500.00 66,000.00 200,000.00  
 รายได้เบ็ดเตลด็อื่น ๆ 800.00 6,500.00 10,482.82 13,090.00 2,000.00  

รวมรายได้เบ็ดเตลด็ 73,800.00 404,500.00 136,982.82 79,090.00 202,000.00  
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป       
 เงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกิจถา่ยโอนเลอืกท า 

20,531,774.44 20,501,306.00 20,314,451.00 27,150,762.00 20,000,000.00  

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 20,531,774.44 20,501,306.00 20,314,451.00 27,150,762.00 20,000,000.00  
รวมทุกหมวด 37,196,159.82 42,660,265.83 43,725,639.75 39,064,094.64 38,326,000.00  

 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง (%) ปี 2555 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       
 คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 322,740.00 336,818.00 318,886.00   350,000.00 
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์      1,000.00 
 คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิตัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิ
เพื่อการโฆษณา 

      

 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัในอนญุาตการพนนั 7,672.80 11,890.00 12,880.00   15,000.00 
 คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย       
 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  25,600.00 38,300.00 157,600.00   50,000.00 
 คา่ปรับการผิดสญัญา 51,139.00 - 669,669.47   50,000.00 
 คา่ใบอนญุาตให้ตัง้ตลาดเอกชน 4,200.00 4,000.00 26,200.00   4,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 411,351.80 391,008.00 1,185,235.47   479,000.00 
 

 

 

 

 

 



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง (%) ปี 2555 

หมวดภาษีจดัสรร       
 ภาษีจดัสรรอื่น ๆ       
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 1 ใน 9 7,975,051.01 10,547,455.58 10,736,829.10   10,000,000.00 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 35,904.28 67,068.63 147,083.56   100,000.00 
 ภาษีสรุา 1,756,523.17 2,051,517.33 2,252,099.53   2,000,000 
 ภาษีสรรพสามิต 3,444,806.26 5,557,045.43 5,427,484.40   4,500,000.00 
 คา่ภาคหลวง  122,176.65 32,578.00 23,523.00   20,000.00 
 คา่ภาคหลวงแร่ 216,230.65 187,572.06 247,553.48   200,000.00 
 คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม 82,324.53 160,426.22 171,011.99   150,000.00 
 คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

848,942.48 1,001,663.58 1,395,643.00   1,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,481,959.02 19,605,326.83 20,401,228.06   17,920,000.00 
หมวดภาษีอากร       
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 421,349.85 429,757.10 424,910.15   500,000.00 
 ภาษีบ ารุงท้องที่ 214.557.37 207,813.23 139,826.44   150,000.00 
 ภาษีปา้ย 19,593.00 26,313.00 19,205.00   30,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 655,500.22 663,883.33 583,941.59   580,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ       
 ดอกเบีย้เงินฝาก 50,756.34 95,494.67 137,876.81   100,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 50,756.34 95,494.67 137,876.81   100,000.00 



 
 

 รายรับจริง ประมาณการ 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ยอดต่าง (%) ปี 2555 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       
 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 991,018.00 998,747.00 965,924.00   1,000,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 991,018.00 998,747.00 965,924.00   1,000,000.00 
หมวดรายได้เบด็เตล็ด       
 คา่ขายแบบแปลน 73,000.00 398,000.00 126,500.00   100,000.00 
 รายได้เบ็ดเตลด็อื่น ๆ 800.00 6,500.00 10,482.82   10,000.00 

รวมรายได้เบ็ดเตลด็ 73,800.00 404,500.00 136,982.82   110,000.00 
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป       
 เงินอดุหนนุทัว่ไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกิจถา่ยโอนเลอืกท า 

20,531,774.44 20,501,306.00 20,314,451.00   20,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 20,531,774.44 20,501,306.00 20,314,451.00   20,000,000.00 
รวมทุกหมวด 37,196,159.82 42,660,265.83 43,725,639.75   40,330,000.00 

 

 
 


