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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 

อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
 
 บัดนีถ้ึงเวลาท่ีคณะผู้ บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จะได้เสนอร่าง
ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาวอีกครัง้หนึ่ง 
ฉะนัน้ในโอกาสนีค้ณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว จึงขอชีแ้จงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดงันี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้สิน้สิน้ 54,834,527.23  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม 15,809,621.43  บาท 
   1.1.3 ทนุส ารองเงินสะสม 11,769,240.34  บาท  
   1.1.4 รายการกนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไมไ่ด้เบกิจา่ย  
    จ านวน    -    โครงการ   รวม          -  บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยงัไมไ่ด้ก่อหนีผ้กูพนั 
    จ านวน    -     โครงการ     รวม          -  บาท 
   1.1.6 เงินกู้คงค้าง                -         บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555 
  (1) รายรับจริงทัง้สิน้      52,315,510.87     บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  702,154.68  บาท 
   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต     593,537.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  448,365.50  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์   1,158,989.00  บาท 
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   หมวดรายได้เบด็เตล็ด   187,630.00  บาท 
   หมวดรายได้จากทนุ        -  บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร   22,074,072.69  บาท 
   หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป   27,150,762.00  บาท 
  (2) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์       บาท 
  (3) รายจา่ยจริง จ านวน    43,763,989.05  บาท   ประกอบด้วย 
   งบกลาง      2,223,558.00  บาท 
   งบบคุลากร       8,661,814.00  บาท 
   งบด าเนินงาน    13,548,618.04  บาท 
   งบลงทนุ  13,808,499.01  บาท 
   งบรายจา่ยอ่ืน           25,000.00  บาท 
   งบเงินอดุหนนุ     5,496,500.00  บาท 
  (4) รายจา่ยท่ีจ่ายจากเงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลให้โดยระบวุตัถปุระสงค์  
                         15,752,780.65  บาท 
  (5) มีการจา่ยเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   3,996,157.00       บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
     ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
2.1 รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

รายได้จัดเก็บเอง    
 หมวดภาษีอากร 702,154.68 730,000.00 690,000.00 
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 593,537.00 470,000.00 666,000.00 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 448,365.50 100,000.00 300,000.00 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,158,989.00 1,050,000.00 1,100,000.00 
 หมวดรายได้เบด็เตล็ด 187,630.00 110,000.00 110,000.00 
 หมวดรายได้จากทนุ - -  
 รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,090,676.18 2,460,000.00 2,866,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดภาษีจดัสรร 22,074,072.69 17,970,000.00 23,070,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร 
 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,074,072.69 17,970,000.00 23,070,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

 หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 27,150,762.00 20,000,000.00 27,000,000.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

27,150,762.00 20,000,000.00 27,000,000.00 

รวม 52,315,510.87 40,430,000.00 52,936,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2555 

ประมาณการ 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 2,223,558.00 2,380,540.00 2,918,340.00 
งบเงินอดุหนนุ 5,496,500.00 5,554,800.00 8,705,000.00 
งบด าเนินงาน  13,548,618.04 13,962,960.00 18,416,660.00 
งบบคุลากร 8,661,814.00 10,967,400.00 14,419,900.00 
งบรายจา่ยอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบลงทนุ 13,808,499.01 7,539,300.00 8,451,100.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,763,989.02 40,430,000.00 52,936,000.00 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2557   ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
 แผนงานบริหารทัว่ไป 15,555,400 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศกึษา 17,958,660 
 แผนงานสาธารณสขุ 240,000 
 แผนงานเคหะและชมุชน 1,777,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 785,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1,290,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9,753,600 
 แผนงานการพาณิชย์ 2,418,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 2,918,340 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 52,936,000 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 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. 2557 
 ข้อ 2.  ข้อบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 
52,936,000   บาท   
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวด
เงินอดุหนนุทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  52,936,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี ้
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการพาณิชย์ 2,418,000 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9,753,600 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 2,918,340 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานเคหะและชมุชน 1,777,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 785,000 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 1,290,000 
 แผนงานสาธารณสขุ  240,000 
 แผนงานการศกึษา 17,958,660 
ด้านบริหารท่ัวไป  
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 15,555,400 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 240,000 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 52,936,000 
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 ข้อ 5.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  -   บาท ดงันี ้
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

 ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับอนมุตัใิห้เป็นไปตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาวมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบญัญัตนีิ ้
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. 2556           
 
        
     
  

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

                   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 
 
 
                                อนมุตัิ / เห็นชอบ 

(ลงนาม)........................................................ 
              (.......................................................) 
                            นายอ าเภอบางขนั 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้         52,936,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร รวม 690,000 บาท 
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 600,000 บาท 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามจ านวนของ 
  ผู้ ท่ีเคยเสียภาษีในปีท่ีผา่นมา 

   

 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 
  ประมาณการไว้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามจ านวนของท่ีดิน 
  ท่ีเก็บภาษีได้ 

จ านวน 50,000 บาท 

 ภาษีปา้ย 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการเร่งรัดการจดัเก็บและการ 
  ขยายตวัของชมุชน 

จ านวน 40,000 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 666,000 บาท 
 คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนญุาตการพนนั 
  ประมาณการไว้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการขออนญุาตเลน่การ 
  พนนัลดลง 

จ านวน 10,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการจดทะเบียนพาณิชย์ 
  เพิ่มขึน้ 

จ านวน 2,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมก าจดัขยะมลูฝอย 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการขอใช้ถงัขยะคงเดิม 

จ านวน 350,000 บาท 

 คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการกวดขนัวินยัจราจรมากขึน้ 

จ านวน 200,000 บาท 

 คา่ปรับการผิดสญัญา 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากผู้ รับจ้างมีแนวโน้มผดิสญัญาเพิ่มขึน้ 

จ านวน 100,000 บาท 

 คา่ใบอนญุาตให้ตัง้ตลาดเอกชน 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มการจดัตัง้ตลาดเอกชน 
  ยงัคงเดิม 

จ านวน 4,000 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 300,000 บาท 
 ดอกเบีย้เงินฝาก 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการโอนเงินเข้าบญัชีฝากประจ า 
 

จ านวน 300,000 บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,100,000 บาท 
 รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มผู้ใช้น า้ประปาเพิ่มมากขึน้ 

จ านวน 1,100,000 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,000 บาท 
 คา่ขายแบบแปลน 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามยอดท่ีรับจริง 
  ในปีท่ีผา่นมา 

จ านวน 100,000 บาท 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากประมาณการตามยอดท่ีรับจริง 
  ในปีท่ีผา่นมา 

จ านวน 10,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,070,000 บาท 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 1 ใน 9 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 10,000,000 บาท 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 3,500,000 บาท 

 ภาษีสรุา 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 2,500,000 บาท 

 ภาษีสรรพสามิต 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 4,700,000 บาท 

 คา่ภาคหลวง 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 20,000 บาท 

 คา่ภาคหลวงแร่ 
  ประมาณการไว้ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรลดเดิม 

จ านวน 100,000 บาท 

 คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 250,000 บาท 

 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
 กฎหมายท่ีดิน 
  ประมาณการไว้สงูกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเพิ่มขึน้ 

จ านวน 2,000,000 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 27,000,000 บาท 
 เงินอดุหนนุทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ 
 ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
  ประมาณการไว้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากแนวโน้มได้รับจดัสรรเท่าเดิม 

จ านวน 27,000,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 
อ าเภอบางขัน  จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิน้   52,936,000  บาท    
จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารทั่วไป รวม   12,254,700  บาท 
 งบบุคลากร รวม   8,610,900 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 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนให้แก่เลขานกุารนายก อบต.   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน  3,096,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภา 
   สมาชิกสภา, และเลขานกุารสภา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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 เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) จ านวน  4,830,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน  2,000,000 บาท  
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล  
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 9 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน  1,343,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล  
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 9 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน   110,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของปลดั อบต.  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   900,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 11 อตัรา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   477,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 11 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 11 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  
 งบด าเนินงาน รวม  3,542,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม  1,282,000 บาท 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน  1,000,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  คา่เชา่บ้าน จ านวน   177,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     35,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่รักษาพยาบาลให้กบัพนกังาน 
   สว่นต าบล ซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
  ค่าใช้สอย รวม  1,260,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน   340,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ย ดงันี ้
   -  คา่รับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล  จ านวน  20,000 บาท 
    เพ่ือเป็นคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม ของขวญั คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวเน่ือง

ในการเลีย้งรับรอง รวมทัง้คา่บริการและคา่ใช้จา่ยอ่ืนในการ
ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เย่ียมหรือทศันศกึษาดงูานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   -  คา่เลีย้งรับรองในการประชมุ    จ านวน   20,000  บาท 
    เพ่ือเป็นคา่อาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองใช้ในการรับรองและบริการ

อ่ืน ๆ ในการประชมุคณะกรรมการ หรืออนกุรรมการท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนงัสือสัง่การ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชมุระหว่างองค์กร
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ปกครองสว่นท้องถ่ินกบัองค์ปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   - คา่ใช้จา่ยในการจดังานรัฐพิธี/พิธีทางศาสนา จ านวน 300,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน 
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน   150,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การปฏิบตังิานของพนกังาน  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้   จ านวน   500,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
    และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการ อบต. พบประชาชน จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการ อบต. พบประชาชน  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่ใช้จา่ยในการจดังานของ อบต. จ านวน     20,000  บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่ง ๆ  
    ของ อบต.บ้านล านาว  
    ตัง้จากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม   570,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน     70,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน     70,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน     10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าสาธารณูปโภค รวม   430,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของ อบต.บ้านล านาว 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่โทรศพัท์ จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บริการโทรศพัท์ท่ีใช้ในการตดิตอ่ราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ไปรษณีย์ จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บริการไปรษณีย์   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  คา่บริการทางด้านโทรคมนาคม จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
   คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน  รวม     76,800 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม     41,800 บาท 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน  
  จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน     41,800 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 
   (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทีย ู 
   ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตัง้ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม   35,000 บาท 
  อาคารต่าง ๆ  
  คา่จดัท าสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ จ านวน    35,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างทางลาด 
   และราวจบัในห้องน า้ส าหรับคนพิการ  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

 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   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม    105,000 บาท 
 งบด ำเนินงำน รวม     105,000 บำท 
  ค่าใช้สอย รวม    105,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ จ านวน    105,000 บาท 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน 
   โครงการจดัท าแผนพฒันาสามปี จ านวน   15,000 บาท
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   โครงการสง่เสริมสนบัสนนุการจดัท าแผนชมุชน จ านวน    40,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่สง่เสริมสนบัสนนุการจดัท า 
    แผนชมุชนทัง้ 16 หมูบ้่าน 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   โครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานในการ จ านวน   50,000 บาท 
   จดัท าแผนพฒันา   
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัเก็บและบนัทกึข้อมลูในการจดัท าแผนพฒันา 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้    
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,195,700 บาท 
 งบบุคลำกร รวม   2,174,000 บำท 
  เงนิเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม  2,174,000 บำท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   800,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล    
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน   110,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 อตัรา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน     42,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างลกูจ้างประจ า จ านวน   170,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของลกูจ้างประจ า 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของลกูจ้างประจ า จ านวน     24,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับลกูจ้างประจ า 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 อตัรา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   672,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างท่ีมีอยูใ่นสงักดั  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 6 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   356,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 4 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

 งบด าเนินงาน รวม   665,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   295,000 บาท 
  คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอนัเป็น 
   ประโยชน์แก่ อปท. ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่เชา่บ้าน จ านวน     55,000 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  
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  ค่าใช้สอย รวม   200,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน   130,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน  
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ   จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  

  ค่าวัสดุ รวม   170,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน     90,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในส านกังาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดงุานบ้านงานครัว  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพิวเตอร์ เชน่ แผน่จดัเก็บ 
   ข้อมลู หมกึส าหรับเคร่ืองพิมพ์ และคา่จดัซือ้ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน  รวม   356,700 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม   356,700 บาท 
  ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
   จดัซือ้คอมพิวเตอร์ จ านวน     32,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  
    จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
    ประจ าปีงบประมาณ 2556 รายละเอียดดงันี ้
    - มีหนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน

หลกั (4 core) และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่
น้อยกวา่ 3.0 GHz และมีหนว่ยความจ าแบบ 
Cache Memory ไมน้่อยกวา่ 8 MB จ านวน 1 
หนว่ย 

    - มีหนว่ยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร 
หลกัท่ีมีหนว่ยความจ าขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 

    - มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ
ดีกวา่ ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 2 TB จ านวน 1 
หนว่ย 

    - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หนว่ย 
    - มีชอ่งเช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายแบบ Gigabit 

Enthernet หรือดีกว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 ชอ่ง  
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio 

ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน้่อยกวา่ 18 นิว้ 
จ านวน 1 หน่วย    

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
   จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ จ านวน    23,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  
     จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

 คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ  2556 
 มีคณุลกัษณะพืน้ฐาน ดงันี ้ 

    - มีจ านวนหวัพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 24 เข็มพิมพ์ 
    - มีความยาวของแคร่พิมพ์ไมน้่อยกวา่ 15 นิว้ 
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    - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตวัอกัษรตอ่นิว้ 
ได้ไมน้่อยกว่า 300 ตวัอกัษรตอ่วินาที 

    - มีความเร็วขณะพิมพ์ตวัอกัษรแบบละเอียด ขนาด 
10 ตวัอกัษรตอ่นิว้ ได้ไมน้่อยกวา่ 100 ตวัอกัษร
ตอ่วินาที 

    - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced 

Graphics ไมน้่อยกวา่ 360  360 จดุตอ่นิว้ 
    - มีหนว่ยความจ าแบบ Input Buffer ไมน้่อยกวา่ 128 kB 

    - มี Interface แบบ 1  Parallel หรือ 1  USB 1.1  
หรือดีกวา่ 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป   
   จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน     1,700 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  
    จ านวน 1 เคร่ือง จดัซือ้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2556    
    คณุลกัษณะพืน้ฐานดงันี ้ 
    - มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอกไมน้่อยกว่า 750 VA 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน  
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม   240,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   240,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   190,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน 
   คา่โครงการลดและปอ้งกนัอบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล จ านวน     80,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการลดและปอ้งกนัอบุตัเิหตุ 
    ในชว่งเทศกาล  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการรณรงค์ขบัข่ีปลอดภยั จ านวน    10,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการขบัข่ีปลอดภยั  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการบริการการแพทย์ฉกุเฉิน จ านวน    50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการอบรมการใช้วิทยแุบบสงัเคราะห์ความถ่ี จ านวน    50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการอบรมการใช้วิทยแุบบ 
    สงัเคราะห์ความถ่ี 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม    50,000 บาท 
  วสัดเุคร่ืองแตง่กาย จ านวน     50,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดเุคร่ืองแตง่กายของ สมาชิก อปพร.  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
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แผนงานการศกึษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม   17,558,660 บาท 
 งบบุคลากร รวม   509,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   509,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   140,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 อตัรา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     60,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 1 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   165,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้างตามกรอบ 
   อตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) จ านวน 1 อตัรา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน    144,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้างตาม 
   กรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) จ านวน 1 อตัรา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินงาน รวม  8,669,660 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม  3,639,600 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน 
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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   โครงการพฒันาครูผู้ดแูลเดก็/ผู้ดแูลเดก็ของ ศพด. จ านวน     62,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการพฒันาครูผู้ดแูลเด็ก/ 
    ผู้ดแูลเด็กของ ศพด. 
    ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
   โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา จ านวน  3,477,600 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนัให้แก่เด็กเล็กใน 
    ศนูย์พฒันาเดก็เล็กสงักดั อบต.บ้านล านาว  
    คนละ 20 บาท จ านวน 280 วนั ดงันี ้
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี    จ านวน   918,400 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน   313,600 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี  จ านวน   364,000 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์ จ านวน   459,200 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง  จ านวน   644,000 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน  จ านวน   313,600 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม  จ านวน  464,800 บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  ค่าวัสดุ รวม  5,030,060 บาท 
  คา่อาหารเสริม (นม) จ านวน  5,030,060 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้อาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็เล็ก 
   ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก คนละ 7 บาท จ านวน 280 วนั และเดก็นกัเรียนในเขตพืน้ท่ี 
   ต าบลบ้านล านาว คนละ 7 บาท จ านวน 260 วนั ดงันี ้ 
   -  ศพด. บ้านบางจนัสี    จ านวน  321,440 บาท  
   - ศพด.เจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน  109,760 บาท  
   - ศพด.บ้านพรุพรี  จ านวน  127,400 บาท  
   - ศพด.บ้านไสยาสน์  จ านวน  160,720 บาท  
   - ศพด.บ้านน า้นิ่ง  จ านวน  225,400 บาท  
   - ศพด.บ้านเหนือโตน  จ านวน  109,760 บาท 
   - ศพด. บ้านเค่ียมงาม  จ านวน 162,680 บาท  
   - โรงเรียนวดัล านาว   จ านวน   1,368,640  บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7    จ านวน   1,146,600 บาท 
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   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์   จ านวน   618,800 บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์   จ านวน   274,820 บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10  จ านวน  404,040 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
 งบเงนิอุดหนุน รวม  8,380,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม  8,380,000 บาท 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม  8,380,000 บาท 
   อดุหนนุโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีคา่อาหารกลางวนั จ านวน  8,380,000 บาท 
   นกัเรียน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วนั ดงันี ้
   - โรงเรียนวดัล านาว   จ านวน  3,008,000 บาท 
   - โรงเรียนสงัวาลย์วิท 7    จ านวน  2,520,000  บาท 
   - โรงเรียนบ้านไสยาสน์   จ านวน  1,360,000 บาท 
   - โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ จ านวน  604,000 บาท 
   - โรงเรียน ตชด.ชา่งกลปทมุวนัอนสุรณ์ 10 จ านวน  888,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม     400,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม    400,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม    400,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ี  
  ไมเ่ข้าลกัษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน 
   คา่โครงการแขง่ขนักีฬาสีศนูย์พฒันาเดก็เล็กสมัพนัธ์ จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการกีฬาสีศนูย์พฒันาเดก็เล็กสมัพนัธ์ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ จ านวน   150,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการวนัเดก็แหง่ชาต ิ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมการเรียนรู้เดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก จ านวน    50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการสง่เสริมการเรียนรู้เดก็ 
    ในศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการคา่ยจริยธรรมน้อยตามรอยพอ่หลวง จ านวน   150,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการคา่ย 
    จริยธรรมน้อยตามรอยพ่อหลวง 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานสาธารณสุข 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม   240,000 บาท 
 งบเงนิอุดหนุน รวม   240,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม   240,000 บาท 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม     80,000 บาท

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอบางขนั  
   คา่โครงการขบัเคล่ือนสมชัชาหมูบ้่าน/ชมุชน  
   พลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติดอ าเภอบางขนั  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินอดุหนนุเอกชน จ านวน     160,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุกลุม่ อสม.ส าหรับการพฒันา 
   งานสาธารณสขุมลูฐาน หมู่บ้านละ 10,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 
งานไฟฟ้าถนน รวม    100,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   100,000 บาท 
  ค่าวัสดุ รวม   100,000 บาท 
  วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล รวม  1,677,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม   877,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   877,000 บาท 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   600,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้างตามกรอบ 
   อตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) จ านวน 8 อตัรา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   277,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง   
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 8 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   
 งบด าเนินงาน รวม   800,000 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   450,000 บาท 
  วสัดงุานบ้านงานครัว จ านวน   150,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้ถงัขยะ วสัดอุปุกรณ์ในการ 
   ปฏิบตังิานตา่ง ๆ  ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดเุชือ้เพลิงและหลอ่ล่ืน 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม   1,290,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม  1,290,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม  1,290,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน   
   คา่โครงการครอบครัวนีอุ้น่ไอรัก จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการครอบครัวนีอุ้น่ไอรัก 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่ฝึกอบรมอาชีพ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการพลงัเด็กและเยาวชนรู้ทนัภยัยาเสพตดิ จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการพลงัเดก็และเยาวชนรู้ทนัภยัยาเสพตดิ  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   500,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่สง่เสริมอาชีพ จ านวน     30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่สง่เสริมให้แก่ประชาชน  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมกิจกรรมผู้สงูอายุ จ านวน   600,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการสง่เสริมกิจกรรมผู้สงูอายุ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม   400,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม   400,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม   300,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน   
   คา่โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ อบต.บ้านล านาว จ านวน   300,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  
    อบต. บ้านล านาว  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ  รวม   100,000 บาท 
  วสัดกีุฬา  จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่อปุกรณ์ทางการกีฬา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวม   385,000 บาท 
 งบด าเนินงาน รวม    300,000 บาท 
  ค่าใช้สอย รวม    300,000 บาท 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ  
  รายจา่ยหมวดอ่ืน   
   คา่โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน  จ านวน      20,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมงานประเพณีชกัพระ จ านวน     50,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการสง่เสริมงานประเพณีชกัพระ 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมงานประเพณีลอยกระทง จ านวน   100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการสง่เสริมงานประเพณีลอยกระทง 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน า้ขอพรผู้สงูอาย ุจ านวน  100,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
    รดน า้ขอพรผู้สงูอายุ  
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา จ านวน    30,000 บาท 
    เพ่ือจา่ยเป็นคา่โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา 
    ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบเงนิอุดหนุน รวม     85,000 บาท 
  เงนิอุดหนุน รวม     85,000 บาท 
  เงินอดุหนนุสว่นราชการ รวม     85,000 บาท

เพ่ือจา่ยเป็นเงินอดุหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอบางขนั  
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรมและประเพณี จ านวน     35,000 บาท 
   เทศกาลเดือนสิบ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
   คา่โครงการสง่เสริมศาสนา วฒันธรรม และประเพณี จ านวน     50,000 บาท 
   เทศกาลวนัมาฆะบชูา สมโภชน์พระพทุธลีลา  
   แหผ้่าหม่พระพทุธลีลา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,739,000 บาท 
 งบบุคลากร รวม  1,361,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม  1,361,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   700,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน      82,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 5 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน     42,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานสว่นต าบล 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   375,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างของพนกังานจ้าง  
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)  
   จ านวน 4 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน     162,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานจ้าง   
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2556)  
   จ านวน 4 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินงาน รวม   375,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม   125,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  คา่เชา่บ้าน จ านวน     75,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เชา่บ้านให้กบัพนกังานสว่นต าบล 
   ท่ีมีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้  
  เงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน    10,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุรให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาล จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลให้กบั 
   พนกังานสว่นต าบลซึง่มีสิทธิเบกิได้ตามระเบียบฯ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าใช้สอย รวม     70,000 บาท 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการ จ านวน     20,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ือให้ได้มาซึง่บริการตา่ง ๆ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  รายจา่ยเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบตัริาชการท่ีไมเ่ข้าลกัษณะ 
  รายจา่ยหมวดอ่ืน 
   คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ จ านวน     50,000 บาท 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าวัสดุ รวม   180,000 บาท 
  วสัดสุ านกังาน จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดสุ านกังาน  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดคุอมพิวเตอร์ จ านวน     40,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  วสัดกุ่อสร้าง จ านวน   100,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดใุนการก่อสร้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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 งบลงทุน  รวม      3,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม      3,000 บาท 
 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  จดัซือ้โต๊ะ – เก้าอีท้ างาน ระดบั 1 - 2 จ านวน      3,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จดัโต๊ะท างานระดบั 1 – 2 จ านวน 1 ชดุ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม    8,014,600 บาท 
 งบลงทุน   รวม  8,014,600 บาท 
  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวม  8,014,600 บาท 

  อาคารต่าง ๆ 
  โครงการก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้ชมุชนต าบลบ้านล านาว  จ านวน  1,700,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 65 ล าดบัท่ี 16)  
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 

ยาว 22.50 เมตร สงูไมน้่อยกวา่ 3.00 เมตร พืน้ท่ีใช้
สอยไมน้่อยกวา่ 180.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
รายการข้อก าหนดของ อบต.บ้านล านาว  

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางจนัสี – หน้าควน หมูท่ี่ 1 จ านวน  1,000,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 43 ล าดบัท่ี 1) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Cap Seal กว้างไมน้่อยกว่า 5.00 เมตร ไมมี่ไหล่
ทาง จาก กม.ท่ี 00+000 ถึง กม. ท่ี 00+445 รวม
ระยะทางก่อสร้าง 445.00 เมตร ตามแบบรูป
รายการและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านล านาว 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไสยาสน์ – ทบัควาย หมูท่ี่ 9 จ านวน  1,038,600 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 50 ล าดบัท่ี 56) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ 

Cap Seal กว้างไมน้่อยกว่า 5.00 เมตร ไมมี่ไหลท่าง 
จาก กท.ท่ี 00+000 ถึง กม.ท่ี 00+450 รวมระยะทาง
ก่อสร้าง 450.00 เมตร ตามแบบรูปรายการและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยสนัตสิขุ หมูท่ี่ 9 จ านวน   600,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 50 ล าดบัท่ี 57) 

เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้างไมน้่อยกวา่ 4.00 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 275 
เมตร หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต
ไมน้่อยกวา่ 165.00 ลกูบาศก์เมตร หรือพืน้ท่ี
ก่อสร้างไมน้่อยกวา่ 1,100.00 ตารางเมตร 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนชก – บางจนัสี หมูท่ี่ 10 จ านวน   698,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 50 ล าดบัท่ี 62) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

ไมน้่อยกวา่ 4.00 เมตร ยาวไมน้่อยกวา่ 320.00 เมตร 
หนาไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมน้่อย
กวา่ 192.00 ลกูบาศก์เมตร หรือพืน้ท่ีก่อสร้างไมน้่อย
กวา่ 1,280.00 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารสว่นต าบลบ้านล านาว 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายล ายอง – สนุทร หมู่ท่ี 12 จ านวน   978,000 บาท 
  (แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 หน้า 52 ล าดบัท่ี 78) 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

ไมน้่อยกวา่ 4 เมตร ยาวไมน้่อยกว่า 400 เมตร หนา
ไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไมน้่อยกวา่ 
240 ลกูบาศก์เมตร หรือพืน้ท่ีก่อสร้างไมน้่อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว 

   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
 
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
  คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  2,000,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดนิและ 
   สิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 

งานกจิการประปา รวม 2,418,000 บาท 
 งบบุคลากร  รวม   888,000 บาท 
  เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม   888,000 บาท 
  เงินเดือนพนกังาน จ านวน   300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนกังานสว่นต าบล 
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 2 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     36,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานสว่นต าบล   
   ตามแผนอตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557)  
   จ านวน 2 อตัรา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  คา่จ้างพนกังานจ้าง จ านวน   372,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่จ้างให้แก่พนกังานจ้าง  
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 4 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังานจ้าง จ านวน   180,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นเงินเพิ่มตา่ง ๆ ให้แก่พนกังานจ้าง 
   ตามกรอบอตัราก าลงั 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   จ านวน 4 อตัรา   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
 
 งบด าเนินงาน รวม  1,530,000 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม    30,000 บาท 
  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน     30,000 บาท
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลา 
   ราชการให้แก่พนกังานท่ีมาปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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  ค่าวัสดุ รวม   200,000 บาท 
  คา่วสัดอ่ืุน (วสัดปุระปา) จ านวน   200,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่วสัดสุ าหรับระบบผลิตน า้ประปา  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม  1,300,000 บาท 
  คา่ไฟฟ้า จ านวน  1,300,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรับงานกิจการประปา 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง  รวม 2,918,340 บาท 
 งบกลาง  รวม  2,918,340 บาท 
  งบกลาง รวม  2,658,980 บาท 
  เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน   500,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังานจ้าง 
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
  เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยโรคเอดส์  จ านวน     78,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส์ 
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 
  ส ารองจา่ย จ านวน  1,907,980 บาท 
   ประมาณการไว้เพ่ือเกิดกรณีฉกุเฉินเก่ียวกบัอบุตัภิยั  
   และสาธารณภยัตา่ง ๆ   
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 343,740 บาท  
   ตัง้จา่ยจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 1,564,240 บาท 
  รายจา่ยตามข้อผกูพนั จ านวน   173,000 บาท 
   เพ่ือจา่ยเป็นคา่สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
   ต าบลบ้านล านาว  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

  บ าเหน็จ/บ านาญ รวม   259,360 บาท 
  เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน จ านวน   259,360 บาท 
   เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญเพื่อชว่ยเหลือ 
   แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน 1% ของประมาณการรายรับ  
   ตัง้จา่ยจากเงินรายได้ 
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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
เพือ่การโฆษณา 

      

 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  
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 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  
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 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  
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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 
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 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 
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 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 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านล านาว  อ าเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 


