
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน.......๒๗,๕๐๐,๐๐๐......บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

................................................................................................................................................................................. 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

๑.งานบริหารท่ัวไป                                             รวม.....๙,๕๖๖,๓๔๐......บาท 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

*** งบบุคลากร                                                 รวม......๖,๓๑๘,๙๔๐.....บาท   
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายการเมือง        รวม.....๓,๐๘๙,๕๒๐......บาท  

- ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว ๕๑๔,๐๘๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

- ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งไว ๔๒,๑๒๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว ๔๒,๑๒๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล     

- ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว  ๘๖,๔๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   

- ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไว ๒,๔๐๔,๘๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ    

เงินเดือนฝายประจํา        รวม.....๓,๒๒๙,๔๒๐.......บาท  

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว     ๒,๒๘๗,๕๖๐    บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล  

- ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว ๑๗๖,๔๐๐       บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล     

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล    

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว ๒๔,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล         

- ประเภทคาจางลูกจางประจํา       ตั้งไว  ๑๖๘,๓๖๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําและคาปรับปรุงอัตราคาจาง ใหแกลูกจางประจํา 

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของลูกจาง                 ตั้งไว   ๒๔,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆ ใหแกลูกจางประจํา   



-๒- 

 

- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ตั้งไว  ๕๒๕,๑๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป       

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๒๔,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

*** งบดําเนินงาน        รวม....๓,๑๖๕,๐๐๐....บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน         รวม......๑,๒๑๐,๐๐๐.......บาท  

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตั้งไว  ๑,๐๑๕,๐๐๐ บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลคณะกรรมการตางๆหรือผู

ปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานเชนชวยเหลือผูประสบภัย      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐    บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว ๙๑๕,๐๐๐ บาท 

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีไดรับ

คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว  ๖๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเชา

บาน ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา 

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา ผูบริหาร 

คาใชสอย         รวม.......๙๘๐,๐๐๐........บาท  

- ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

* คาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป  ในสํานักงานปลัดฯ ตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ คารับวารสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพตางๆคาธรรมเนียม   

และคาลงทะเบียนตางๆ คาติดตั้งไฟฟา  ประปา  โทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม 

คาจางเหมาบริการ และจางเหมาอ่ืนๆ เชน จางทําของ จางแบกหามสัมภาระ ฯลฯ   

- ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      ตั้งไว  ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

* คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว ๒๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรอง คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ในการรับรองหรือตอนรับบุคคล คณะ

บุคคลท่ีมาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ 



 

-๓- 

* คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน   หรือคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฎหมายฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมตางๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกําหนดใหเลี้ยงรับรองได  

* คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 

** ฝกอบรม ฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

** อบรมการพัฒนา ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  

** การฝกอบรม ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางความรู และเพ่ิมศักยภาพใหแกผูนําชุมชน ประชาชน กลุม 

องคกร  สตรีและเยาวชน  เชน การควบคุมไฟปา การอนุรักษสิ่งแวดลอม การปองกันภัยตางๆ 

** การอบรมและเผยแพรใหความรูเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ  

** การฝกอบรมอาชีพใหกับกลุม องคกร ชุมชน หมูบาน ฯลฯ 

- ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

ตั้งไว  ๔๔๕,๐๐๐  บาท 

* คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐        บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง 

เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา 

* คาใชจายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต ท่ีดินสาธารณะภายในตําบล ตั้งไว    ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต ท่ีดินท่ีเปนสาธารณประโยชนภายในตําบลบานนา 

* คาใชจายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตั้งไว    ๓๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาศูนยบริการอินเตอรเน็ตตําบล  การเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต และการดําเนินการท่ีเก่ียวของฯ 

* คาใชจายในการเลือกตั้ง    ตั้งไว  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสําหรับกรณีท่ัวไปและแทนตําแหนงวางของสมาชิกหรือผูบริหาร 

* คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว    ๑๕,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาดอกไม  ชอดอกไม กระเชาดอกไม  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีและงานท่ีสําคัญตางๆ 

- ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม       ตั้งไว     ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือบํารุง / รักษา /ซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ ,รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค , รถจักรยานยนต , รถยนต

สวนกลาง , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถายเอกสาร, ตู ,โตะ ,เรือยาว ฯลฯ  และทรัพยสินอ่ืนๆ / วัสดุตางๆ 

คาวัสดุ          รวม........๖๐๐,๐๐๐........บาท 

- ประเภทวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆสําหรับใชภายในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ  

กาว แบบพิมพ ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับเครื่องใชไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวสฯลฯ 



-๔- 

- ประเภทวัสดุงานบานงานครัว       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชสําหรับงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ํายาเช็ดกระจก ถวย จาน แกว 

ไมถูพ้ืน ถังน้ํา  ถังขยะฯลฯ 

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชตางๆ เก่ียวกับยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง เทียน  ไข

ควง  ฯลฯ     

- ประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น       ตั้งไว     ๑๗๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น ในงานของสํานักงานปลัด เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น  

น้ํามันกาด ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร       ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ่ือวัสดุ สิ่งของตางๆ เก่ียวกับการโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม รูปสีหรือขาว

ดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย พูกัน ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย       ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการใชงานดานคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก โปรแกรมตางๆ แผนดิสกเก็ต 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค           รวม........๓๗๕,๐๐๐.......บาท 

- ประเภทคาไฟฟา        ตั้งไว  ๒๒๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง และอาคาร

สถานท่ีและกิจการตางๆท่ีอยูในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  

- ประเภทคาโทรศัพท        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงาน และโทรศัพททางไกล ขององคการบริหารสวนตําบล   

- ประเภทคาไปรษณีย        ตั้งไว  ๒๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย เชาตูไปรษณีย ฯลฯ 

- ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งไว  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตตําบล เชน คาเชาคูสาย คาเชาโมเดมและพ้ืนท่ีเว็บไซต ฯลฯ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                                 รวม.......๓๒,๔๐๐........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม.......๓๒,๔๐๐........บาท 

ครุภัณฑงานบานงานครัว        รวม........๙,๕๐๐..........บาท  

-คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา        ตั้งไว.......๙,๕๐๐.........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

 *เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 

 *เครื่องยนตไมนอยกวา ๑.๕ แรงมา 



-๕- 

 

 *ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  ๓๐  ซีซี 

 *พรอมใบมีด 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม........๒๒,๙๐๐.......บาท 

-คาจัดซ้ือโตะหมูบูชา        ตั้งไว.......๙,๙๐๐.........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชา  จํานวน ๑ ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 

 *ทําดวยไมสัก ความกวางของโตะหมู ขนาด  ๙  นิ้ว 

 *มีฐานรองโตะหมู 

 *มีโตะแทนบูชา ๙  ชิ้น 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง..........๑๓,๐๐๐.......... บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน (มอก.) ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๑    ลึกไมนอยกวา ๔๕  สูงไมนอยกวา     

๑๘๓ ซ.ม.  จํานวน  ๒  ตู  

.............................................................................................................................................................................................. 

*** งบรายจายอ่ืน        รวม........๕๐,๐๐๐........บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

รายจายอ่ืน                     รวม........๕๐,๐๐๐........บาท 

-คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง         ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหรือจางประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล  

              

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๖- 

 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................. 

๒.งานบริหารงานคลัง                                            รวม......๓,๕๘๓,๔๔๐.....บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม......๒,๓๓๐,๐๔๐.....บาท   
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
เงินเดือนฝายประจํา        รวม......๒,๓๓๐,๐๔๐.....บาท   
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว ๑,๗๙๐,๖๔๐ บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว ๔๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว     ๔๒,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองคลัง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว     ๓๗๗,๔๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๗๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
***งบดําเนินงาน        รวม....๑,๒๔๐,๔๐๐....บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

คาตอบแทน          รวม.......๕๑๕,๔๐๐........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๓๙๑,๔๐๐  บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆตามระเบียบพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลหรือ 

คณะกรรมการตางๆหรือผูปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบล      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งไว      ๓๐,๐๐๐        บาท 

 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๓๖๑,๔๐๐     บาท 

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว      ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล   และพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว   ๒๔,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเชา

บาน ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล   

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล    

 



-๗- 

คาใชสอย         รวม.......๕๗๐,๐๐๐........บาท 

- ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         ตั้งไว   ๘๐,๐๐๐  บาท 

* คาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป  ในกองคลัง  ตั้งไว    ๘๐,๐๐๐        บาท 

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ คารับวารสาร หนังสือพิมพ สิ่งพิมพตางๆคาธรรมเนียม   

และคาลงทะเบียนตางๆ คาติดตั้งไฟฟา  ประปา  โทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม 

คาจางเหมาบริการ   เชน จางทําของ จางเหมาทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ     

- ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท  

 * คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรอง คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ในการรับรองหรือตอนรับบุคคล คณะ

บุคคลท่ีมาตรวจเยี่ยม นิเทศงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ 

- ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว  ๔๑๐,๐๐๐   บาท 

*คาใชจายในการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว     ๓๕๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินภายในเขตตําบลบานนา 

* คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ   พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง เชนคาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา 

 * คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาดอกไม  ชอดอกไม กระเชาดอกไม  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีตางๆ 

-ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม       ตั้งไว     ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือบํารุง / รักษา /ซอมแซมครุภัณฑ เชน     รถจักรยานยนต   , เครื่องปรับอากาศ , เครื่องถายเอกสาร, ตู ,โตะ ,   

ฯลฯ  และทรัพยสินอ่ืนๆ / วัสดุตางๆ 

คาวัสดุ           รวม.......๑๕๕,๐๐๐.......บาท 

- ประเภทวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆสําหรับใชภายในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ  

กาว แบบพิมพ ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับเครื่องใชไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวสฯลฯ 

- ประเภทวัสดุงานบานงานครัว       ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชสําหรับงานบานงานครัว เชน ไมกวาด น้ํายาเช็ดกระจก ถวย จาน แกว 

ไมถูพ้ืน ถังน้ํา  ถังขยะฯลฯ 

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง      ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ สิ่งของเครื่องใชตางๆ เก่ียวกับยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง เทียน  ไข

ควง  ฯลฯ 

 

 



-๘- 

 

- ประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น       ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น ในงานของกองคลัง   เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น  

น้ํามันกาด ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร       ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ่ือวัสดุ สิ่งของตางๆ เก่ียวกับการโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม รูปสีหรือขาว

ดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย พูกัน ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐    บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการใชงานดานคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก โปรแกรมตางๆ แผนดิสกเก็ต 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                                 รวม.......๑๓,๐๐๐.........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม.......๑๓,๐๐๐..........บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม........๑๓,๐๐๐...........บาท 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง..........๑๓,๐๐๐.......... บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน(มอก.)ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๑   ลึกไมนอยกวา ๔๕  สูงไมนอยกวา     

๑๘๓ ซ.ม.  จํานวน  ๒  ตู  

  

 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

แผนงานเคหะและชุมชน  
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                 รวม.......๑,๖๓๕,๓๐๐.....บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม......๙๔๑,๕๐๐.......บาท 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
เงินเดือนฝายประจํา        รวม......๙๔๑,๕๐๐.......บาท 

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว      ๕๕๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล     

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว      ๔๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชาง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๒๗๘,๕๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและท่ัวไป    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว   ๔๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและท่ัวไป   
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม........๖๙๓,๘๐๐........บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน          รวม........๒๔๓,๘๐๐.........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๑๓๘,๘๐๐  บาท 

 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๑๓๘,๘๐๐ บาท 

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว      ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล   และพนักงานจางท่ีไดรับคําสั่งให

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล 

 - ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว   ๒๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเชา

บาน ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

- ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว      ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล    

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  

 

 

 



-๑๐- 

คาใชสอย          รวม.........๑๑๐,๐๐๐......บาท 

- ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ      ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐   บาท  

* คาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป  ในกองชาง      ตั้งไว ๕๐,๐๐๐    บาท   

เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ  คารับวารสาร   หนังสือพิมพ  สิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม   และ

คาลงทะเบียนตางๆ คาติดตั้งไฟฟา  ประปา  โทรศัพท คาเบี้ยประกัน คาดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม คาจาง

เหมาบริการ และจางเหมาอ่ืนๆ เชน จางทําของ   ฯลฯ 

- ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ตั้งไว   ๓๐,๐๐๐    บาท 

 * คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว ๓๐,๐๐๐        บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ   พนักงานสวนตําบล   และพนักงานจาง เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 

คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปอบรมสัมมนา   

- ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม          ตั้งไว ๓๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือบํารุง / รักษา /ซอมแซมครุภัณฑ เชน    เครื่องปรับอากาศ ,   ตู ,โตะ ,  ฯลฯ    และทรัพยสินอ่ืนๆ  /   วัสดุตางๆ  

คาวัสดุ           รวม.........๓๔๐,๐๐๐......บาท 

- ประเภทวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆสําหรับใชภายในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ  

กาว แบบพิมพ ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับเครื่องใชไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวสฯลฯ 

- ประเภทวัสดุกอสราง        ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เก่ียวกับการกอสรางตางๆ เชน คอน ไม ตะปู ทินเนอร ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น       ตั้งไว ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เพ่ือใชในกรณีขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือซอมแซมสิ่ง

สาธารณประโยชนภายในตําบล   เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น    ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร       ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ่ือวัสดุ สิ่งของตางๆ เก่ียวกับการโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม รูปสีหรือขาว

ดําท่ีไดจากการลาง อัด ขยาย พูกัน ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการใชงานดานคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก โปรแกรมตางๆ แผนดิสกเก็ต 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒.งานไฟฟา  ถนน                                  รวม.....๖,๔๕๕,๒๖๐.....บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน                                                 รวม.......๔๔๔,๘๕๔. .....บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
คาใชสอย         รวม.........๔๔๔,๘๕๔.....บาท 

- ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      ตั้งไว ๔๔๔,๘๕๔ บาท 

* คาบํารุงรักษาและซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว    ๔๔๔,๘๕๔        บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน อาคาร  ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม ฝาย เข่ือน ฯลฯ 

 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                        รวม....๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        รวม.....๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท 

- ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค      ตั้งไว..๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท      

 ๑.  โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail)  พรอมเรียงหินใหญ  หมูท่ี  ๒  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  

จังหวัดชุมพร  โดยติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail)  ความยาว  ๗๐.๐๐  เมตร  พรอมเรียงหินใหญยาแนว  จํานวน  

๑๘๙.๔๘  ตารางเมตร  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๓๑๔,๐๐๐  บาท  (สาม

แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน)   

๒.  โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค  หมูท่ี  ๒  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ขนาดกวาง  

๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๘.๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๒๖๕,๕๐๐  บาท  

(สองแสนหกหม่ืนหาพันหารอยบาทถวน)   

๓.  โครงการกอสรางหลังคาศาลาอเนกประสงค  หมูท่ี  ๔  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ขนาด

กวาง  ๑๖.๒๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  

๔๕๗,๙๐๐  บาท  (สี่แสนหาหม่ืนเจ็ดพันเการอยบาทถวน) 

๔.  โครงการตอเติมรั้วพรอมประตูรั้ว ศพด.บานทามะปริง  หมูท่ี  ๙  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  

โดยตอเติมรั้วยาว  ๙๓.๐๐  เมตร  และประตูรั้วเหล็กบานเลื่อน ขนาดกวาง  ๑.๔๐  เมตร  ยาว  ๖.๕๐  เมตร  จํานวน  

๑  ชุด  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง  ๖.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๖.๕๐  เมตร  

หนา  ๐.๑๕  เมตร  ตามแบบกรมโยธาธิการเลขท่ี  GC-๒-๒๐๒/๔๓  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๑,๐๕๘,๕๐๐  

บาท  (หนึ่งลานหาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) 

๕.  โครงการกอสรางโดมสนามกีฬา  หมูท่ี  ๑๐  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ขนาดกวาง  

๑๘.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๑,๓๖๐,๐๐๐  

บาท  (หนึ่งลานสามแสนหกหม่ืนบาทถวน) 

๖.  โครงการซอมแซมปรับปรุงสนามกีฬาตําบลบานนา  หมูท่ี  ๕  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

-  โดยซอมแซมบอพักน้ําท้ิง  จํานวน  ๑๒  บอ  พรอมเปลี่ยนทอระบายน้ํา ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร  จํานวน  

๑๔๓  ทอน  พรอมยาแนวรอยตอทอ  รื้อดินตะกอนรองน้ําพรอมซอมแซมฝาทอระบายน้ํา 

 



 

-๑๒- 

 

-  ถมดินปรับระดับสนาม  จํานวน  ๙๙.๕๐  ลูกบาศกเมตร  พรอมปลูกหญา  จํานวน  ๙๙๕  ตารางเมตร 

-  งานซอมแซมรั้วโดยกอสรางรั้วเหล็กทดแทนท่ีชํารุด  จํานวน  ๖๙.๖๐  ตารางเมตร  งานประตูเหล็ก  ๑๔.๖๐  

ตารางเมตร  และทาสีกันสนิมรั้วเหล็ก  จํานวน  ๔๐๕.๖๐  ตารางเมตร  ทาสีอาคารท่ีพักนักกีฬา  จํานวน  ๒๘๘  ตาราง

เมตร  ตามแบบท่ี อบต.บานนากําหนด  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๕๖๔,๐๐๐  บาท  (หาแสนหกหม่ืนสี่พันบาท

ถวน) 

๗.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวง  หมูท่ี  ๕  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  

(กม.๐+๘๖๗ – กม.๑+๑๖๗)  ขนาดกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวม  

๑,๒๐๐  ตารางเมตร  พรอมไหลทางหินคลุกขางละ  ๐.๕๐  เมตร  พรอมเกรด  บด  อัด  เซาะรองน้ําสองขางทางตลอด

สาย  ตามแบบกรมโยธาธิการเลขท่ี  GC-๒-๒๐๒/๔๓  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๗๗๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสน

เจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

๘.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทามะปริง  หมูท่ี  ๗  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  (กม.

๒+๕๘๐ – กม.๒+๘๘๐)  ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวม  ๑,๕๐๐  

ตารางเมตร  พรอมไหลทางลูกรังขางละ  ๐.๕๐  เมตร  พรอมเกรด  บด  อัด  เซาะรองน้ําสองขางทางตลอดสาย  ตาม

แบบกรมโยธาธิการเลขท่ี  GC-๒-๒๐๒/๔๓  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๙๒๓,๙๐๐  บาท  (เกาแสนสองหม่ืนสาม

พันเการอยบาทถวน) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม......๒๙๖,๖๐๖ ...... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินอุดหนุน         รวม......๒๙๖,๖๐๖..... บาท 

- ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ             ตั้งไว ๒๙๖,๖๐๖  บาท 

 * อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชุมพร    ตั้งไว ๒๙๖,๖๐๖ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา สําหรับประปาหมูบาน บานคณฑี หมูท่ี ๓ ตําบล

บานนา อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๓.งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                                        รวม.......๕๓๙,๑๐๐.........บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม........๕๓๙,๑๐๐........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๕๓๙,๑๐๐........บาท 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๕๑๕,๑๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว   ๒๔,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง    

............................................................................................................................................................................................... 

 

 



-๑๓- 

แผนงานการศึกษา 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  รวม.....๓,๒๖๔,๒๖๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม......๘๗๔,๑๐๐........บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๘๗๔,๑๐๐.........บาท 

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว      ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล     

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล      

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว ๔๐๘,๑๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว   ๔๘,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม....๑,๒๗๘,๑๖๐..... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาใชสอย          รวม.......๕๐๒,๘๐๐.....บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

* โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไว   ๕๐๒,๘๐๐ บาท 

        ๑.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ตั้งไว     ๒๒๘,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

                     - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล   

บานนา      จํานวน ๔๐ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน   จํานวน     ๒๒๔,๐๐๐       บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน     ๔,๐๐๐      บาท  

  ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง    ตั้งไว    ๒๗๔,๘๐๐  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

  - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง      จํานวน    

๕๗ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวน     ๒๖๘,๘๐๐       บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    ๖,๐๐๐  บาท   

คาวัสดุ           รวม.......๗๗๕,๓๖๐....... บาท 

- ประเภทอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว  ๗๗๕,๓๖๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน   

  - โรงเรียนบานทามะปริง ( ๑๗๓ x๘x๒๖๐ = ๓๕๙,๘๔๐   )       

  - โรงเรียนบานเขาวง ( ๑๐๕  x๘x๒๖๐ = ๒๑๘,๔๐๐ )   



 

-๑๔- 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง ( ๔๘ x๘x๒๘๐ =  ๑๐๗,๕๒๐  )   

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา   ( ๔๐ x๘x๒๘๐ = ๘๙,๖๐๐ ) 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม......๑,๑๑๒,๐๐๐...... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินอุดหนุน         รวม......๑,๑๑๒,๐๐๐..... บาท 

- ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ             ตั้งไว ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท 

 * อุดหนุนโรงเรียนบานทามะปริง ตั้งไว ๖๙๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน  ๑๗๓  คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน  

* อุดหนุนโรงเรียนบานเขาวง ตั้งไว ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน 

 

...............................................................................................................................................................................................

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๕- 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................. 

๑.งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น       รวม........๒๕๐,๐๐๐.......บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม........๒๕๐,๐๐๐........บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาใชสอย         รวม........๒๕๐,๐๐๐.......บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว                    บาท 

* คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแขงขันเรือยาวตําบลบานนาตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแขงขันเรือยาวตําบลบานนา 

 * คาใชจายในการจัดงานเนื่องในงานพิธี/กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตางๆ  ตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน     จัดกิจกรรมในงานพิธีสําคัญของทางราชการเชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ฯลฯ และกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญตางๆ เชน วันวสิาขบูชา วันสงกรานต วันข้ึนป

ใหม วันเขาพรรษา  วันเด็ก ฯลฯ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒.งานกีฬาและนันทนาการ       รวม........๔๙๕,๐๐๐.......บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

***งบดําเนินงาน        รวม........๔๙๕,๐๐๐.........บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาใชสอย         รวม........๔๘๐,๐๐๐........บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว  ๓๕๐,๐๐๐    บาท 

* คาใชจายในการแขงขันกีฬาประจําตําบล   ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประจําตําบลตอตานยาเสพติด    

 *คาใชจายในการแขงขันกีฬาระหวางตําบล/ หนวยงานตางๆตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางตําบล หรือหนวยงาน สวนราชการตางๆ    

* คาใชจายในการเตรียมทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันเรือยาว หัววัง – พนังตัก ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเตรียมทีมนักกีฬาในการฝกซอมและเขารวมการแขงขันเรือยาว หัววัง – พนังตัก 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว    ๑๓๐,๐๐๐    บาท 

 * คาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณกีฬาสําหรับหมูบาน ตั้งไว  ๑๓๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณการกีฬาสําหรับหมูบานในตําบลบานนา    

คาวัสดุ          รวม........๑๕,๐๐๐..........บาท 

- ประเภทวัสดุกีฬา        ตั้งไว    ๑๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับดานกีฬา สําหรับใชในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบล 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 



 

-๑๖- 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน    รวม........๒๗๓,๐๐๐........บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม.........๒๗๐,๐๐๐.......บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาใชสอย         รวม........๒๗๐,๐๐๐.......บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว             บาท 

 * คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในการปองกันและแกไขปญหาดานยาเสพติดภายในตําบล 

  *คาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนจากสาธารณภัย  ตั้งไว   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและสงเคราะหชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัย

ตางๆภายในตําบล เชน อุทกภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย ไฟปาฯลฯ 

*คาใชจายในการเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัด

เวทีประชาคม          ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชนการจัดประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การ

แผนชุมชน ประชาคมตําบล การประชาคมหมูบาน ฯลฯ 

*คาใชจายเพ่ือดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวนีย 

          ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวณีย                    

ฯลฯ 

*คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส  ตั้งไว      ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับคนชรา ผูพิการ ประชาชนผูยากไร 

และผูดอยโอกาส   

*คาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ตั้งไว      ๖๐,๐๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชนสงกรานต ปใหม 

ฯลฯ 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม.......๓,๐๐๐........บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 เงินอุดหนุน         รวม........๓,๐๐๐.......บาท 

-ประเภทอุดหนุนสวนราชการ        ตั้งไว   ๓,๐๐๐       บาท 

           * อุดหนุนอําเภอเมืองชุมพร      ตั้งไว       ๓,๐๐๐       บาท 

  - เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน   โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ์พลเรือเอกพระบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากร 

เกียรติ์วงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๙  ตั้งไว      ๓,๐๐๐        บาท 

 



 

-๑๗- 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม.....๑๕๑,๘๐๐.......บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม........๑๔๐,๐๐๐.........บาท 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

คาใชสอย         รวม.........๕๐,๐๐๐.........บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว       ๕๐,๐๐๐ บาท 

 *คาใชจายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลบานนาตั้งไว     ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน     

คาวัสดุ          รวม.........๙๐,๐๐๐.........บาท 

- ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย       ตั้งไว  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล /ศูนยอปพร.อบต.   

บานนา เชน เสื้อผา กางเกง  รองเทา  ชุดปฏิบัติการ ชุดอปพร.ฯลฯ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                                 รวม......๑๑,๘๐๐......บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม......๑๑,๘๐๐.......บาท 

ครุภัณฑการเกษตร        รวม.......๑๑,๘๐๐.........บาท 

-คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา        ตั้งไว......๑๑,๘๐๐........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบพญานาค มีรายละเอียดดังนี้ 

 *เปนทอสูบน้ําแบบพญานาค      

 *ใชเครื่องยนตเบนซิน  มีกําลังไมต่ํากวา ๖.๕ แรงมา       

 *ขนาดทอสูบมีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา ๖  นิ้ว ความยาวไมนอยกวา ๑๖ ฟุต 

 

......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๘- 

แผนงานการเกษตร 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม       รวม.........๒๐,๐๐๐........บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม.......๒๐,๐๐๐.........บาท 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 คาใชสอย         รวม.........๒๐,๐๐๐.........บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 * คาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

          ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว 

ปรับปรุงทัศนียภาพและการแกปญหาโลกรอนในตําบล 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒.งานสงเสริมการเกษตร        รวม........๑๐,๐๐๐...........บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม.........๑๐,๐๐๐..........บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาวัสดุ          รวม.........๑๐,๐๐๐.........บาท 

- ประเภทวัสดุการเกษตร        ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับใชในดานการเกษตร เชน จอบ เสียม มีด ปุย สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ 

 

......................................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๙- 

แผนงานสาธารณสุข 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ     รวม.........๑๖๗,๕๐๐.......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม..........๗๐,๐๐๐.........บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาใชสอย         รวม.........๒๐,๐๐๐..........บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐ บาท 

* คาใชจายในการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐        บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหาเก่ียวกับโรคติดตอ และไมติดตอภายในตําบล 

คาวัสดุ          ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐         บาท 

- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย      ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐         บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สารเคมี สําหรับปองกันและควบคุมโรคติดตอฯลฯ 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม........๙๗,๕๐๐........บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 เงินอุดหนุน         รวม.........๙๗,๕๐๐.......บาท 

-ประเภทอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      ตั้งไว  ๙๗,๕๐๐       บาท 

           * อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  ตั้งไว      ๙๗,๕๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 

หมูบานละ   ๗,๕๐๐      บาท   จํานวน  ๑๓  หมู 

 

............................................................................................................................................................................................... 

 

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

-๒๐- 

แผนงานงบกลาง 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

๑.งานงบกลาง         รวม......๑,๐๘๙,๐๐๐....บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบกลาง         รวม.....๑,๐๘๙,๐๐๐.....บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
งบกลาง          รวม......๙๐๐,๐๐๐......บาท 

* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      ตั้งไว  ๑๑๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

* เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส     ตั้งไว      ๙๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยรับรองและวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง

ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได 

*ประเภทเงินสํารองจาย       ตั้งไว      ๕๐๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และในกรณีจําเปนเรงดวนและฉุกเฉิน 

* เงินชวยพิเศษ        ตั้งไว  ๒๐๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานนา (สปสช.) 

บําเหน็จ/บํานาญ        รวม.......๑๘๙,๐๐๐........บาท 

* เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)  ตั้งไว ๑๘๙,๐๐๐       บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

    

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 



รายละเอียดรายรับจริง ป 2555-2557 / ประมาณการรายรับประจําป 2559 

 

รายรับ 

รับจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอด

ตาง 

% 

ป 2559 

หมวดภาษีอากร 

    -ภาษีบํารุงทองท่ี 

    -ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

    -ภาษีปาย 

    -อากรรังนกอีแอน 

รวมหมวดภาษีอากร 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 

   -คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
   -คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
   -คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

   -คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 

   -คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

   -คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 

   -คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 

   -คาปรับการผิดสัญญา 

   -คาปรับอ่ืนๆ 

   -คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 

    กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   -คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

   -คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

   -ดอกเบี้ย 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

   -คาขายแบบแปลน 

   -คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 

   -รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

-2- 

 

 

รายรับ 

รับจริง ประมาณการ 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอด

ตาง 

% 

ป 2559 

  

หมวดภาษีจัดสรร 

   -ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 

   -ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได 

   -ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   -ภาษีสุรา 

   -ภาษีสรรพสามิต 

   -คาภาคหลวงแร 

   -คาภาคหลวงปโตเลียม 

   -คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 

   นิติกรรม 

   -ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   -เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ  

   หนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

รวมทุกหมวด 

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา    อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน   ๒๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 

                หมวดภาษีอากร                           รวม      ๑,๙๙๐,๐๐๐      บาท แยกเปน 

                    - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน     ๗๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา  

         - ภาษีบํารุงทองท่ี               จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - ภาษีปาย     จํานวน     ๖๔๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา    

                   - อากรรังนกอีแอน     จํานวน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา   

               หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต    รวม       ๓๒๑,๙๐๐      บาท แยกเปน 

         - คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน        ๕,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - คาธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน  

          - คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน         ๒,๕๐๐  บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา     

                   - คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย  จํานวน        ๑,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - คาธรรมเนียมอ่ืนๆ    จํานวน         ๒,๕๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - คาปรับการผิดสัญญา    จํานวน       ๖๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีคาปรับลดลงเพ่ิมข้ึน 

                   - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาปรับอ่ืนๆ     จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 



-๒- 

 

                   - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        จํานวน          ๔๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บลดลง 

                   - คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาใบอนุญาตอ่ืนๆ    จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการจัดเก็บลดลง  

               หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                  รวม       ๖๐๐,๐๐๐      บาท แยกเปน 

                   - คาดอกเบี้ยธนาคาร    จํานวน    ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีดอกเบี้ยเพ่ิมมากข้ึน 

               หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย             รวม             -             บาท   

               หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                       รวม      ๑๖๔,๑๐๐      บาท แยกเปน 

        - คาขายแบบแปลน    จํานวน    ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับคาขายแบบแปลนเพ่ิมข้ึน 

                   - คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน         ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    จํานวน       ๔,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดเพ่ิมข้ึน  

               หมวดรายไดจากทุน                                          รวม               -             บาท   
 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

               หมวดภาษีจัดสรร                                              รวม      ๑๕,๘๒๔,๐๐๐     บาท แยกเปน 

                   - ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน    ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน   

         - ภาษีมูลคาเพ่ิม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได  จํานวน    ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน     

                   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน     ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

                   - คาภาคหลวงปโตเลียม    จํานวน      ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน       

                   - คาภาคหลวงแร     จํานวน       ๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน       

                   - คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ    จํานวน        ๔,๐๐๐ บาท  

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง   

 



 

-๓- 

                   - ภาษีสุรา      จํานวน   ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน          

                   - ภาษีสรรพสามิต     จํานวน    ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง     

                   - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน     ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   
 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

               . หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                      รวม      ๘,๖๐๐,๐๐๐     บาท แยกเปน  

                   - เงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน    ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา    

----------------------------------------------------------------------------- 

 



๒    
 

รายรับปงบประมาณ ๒๕๕๗ ประมาณการไวรวมท้ังส้ิน    ๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
 

 
รายรับ 

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
เหตุ 

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ 
ก.รายไดจากภาษีอากร ๑๖,๓๙๔,๕๒๘.๔๔   ๑๔,๑๐๘,๕๐๐.๐๐   ๑๕,๑๐๒,๕๐๐.๐๐              

      ๑.หมวดภาษีอากร ๑๖,๓๙๔,๕๒๘.๔๔ ๑๔,๑๐๘,๕๐๐.๐๐  ๑๕,๑๐๒,๕๐๐.๐๐  

     

     

     

     

  
 
 

  ๓ 
  



 
รายรับ 

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
เหตุ 

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ 
  
๑.๗ คาปรับการผิดสัญญา 
๑.๘ คาปรับผูกระทําผิดกฎหมาย 

            สาธารณสุข 
๑.๙ คาปรับอ่ืนๆ 
๑.๑๐ คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ 
        กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

      ๑.๑๑ คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม  
        อาคาร 

      ๑.๑๒ คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 

 
๒๕๕,๕๖๘.๐๐ 

- 
 

- 
- 
 

๓๔๐.๐๐ 
 
- 

  
๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๑,๐๐๐.๐๐ 

  
๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ 
๕๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐.๐๐ 

 
๑๐๐.๐๐ 

      

      ๒. หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๖๐๑,๒๘๒.๙๓        ๓๐๐,๐๐๐.๐๐       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐                   

      ๒.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
 
 

๖๐๑,๒๘๒.๙๓ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  

      ๓. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 
        การพาณิชย 

- - -  

      ๔. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๓๗๗,๐๔๐.๐๐      ๓๐๑,๑๐๐.๐๐    ๒๐๑,๑๐๐.๐๐  

      ๔.๑ คาขายแบบแปลน 
      ๔.๒ คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 
      ๔.๓ รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

๓๐๙,๕๐๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 

๒๗,๕๑๐.๐๐ 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐๐ 

๑,๐๐๐.๐๐ 

 

     ค.รายไดจากทุน -                         -                       -  

๑. หมวดรายไดจากทุน 
 

- - -  

      ง.เงินชวยเหลือ ๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐   ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

      ๑.เงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

      ๑.๑ เงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๕๕๗,๕๑๔.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

รวม ๒๖,๑๘๗,๕๔๘.๘๑ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐         
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



รายจาย จําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

เหตุ 
ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

  

ดานบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

 
๕,๖๙๘,๒๔๐.๑๒ 

๓๑,๐๗๐.๐๐ 

 

 
๘,๗๙๕,๔๒๐.๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐   

 

 
๑๒,๙๖๒,๑๙๐.๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

      

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

 
๗,๒๓๗,๕๘๓.๙๗ 

๓๘๑,๙๔๑.๖๖ 
๑,๗๘๔,๖๙๙.๒๖ 

๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๙,๐๒๕.๐๐ 

  
๗,๕๙๓,๐๖๐.๐๐       

๗๒๕,๐๐๐.๐๐ 
๒,๓๐๕,๔๔๐.๐๐ 

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

 
๕,๒๔๕,๕๐๐.๐๐ 

๗๔๕,๐๐๐.๐๐ 
๒,๕๑๕,๓๑๐.๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

 

ดานเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
- 
- 

    
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

 
๓๐,๐๐๐.๐๐ 

- 

 

ดานการดําเนินงานดานอ่ืนๆ 
แผนงานงบกลาง 

 
๕๘๔,๙๓๘.๐๐ 

 
๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐ 

  

 
๙๓๒,๐๐๐.๐๐ 

 

รวม ๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙ ๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐   ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐            
 

รายจาย ตามหมวดรายจาย 
 

หมวด 
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

เหตุ 
ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ 

 

๑. หมวดรายจายงบกลาง 
๒. หมวดเงินเดือน และคาจางประจํา 
๓. หมวดคาจางช่ัวคราว 
๔. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ
๕. หมวดคาสาธารณูปโภค 
๖. หมวดเงินอุดหนุน 
๗. หมวดรายจายอ่ืน  
๘. หมวดคาครภุัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 

๕๘๔,๙๓๘.๑๘ 
๔,๒๘๘,๕๕๙.๐๐ 

๖๘๕,๒๗๘.๐๐ 
๓,๐๐๕,๙๓๐.๐๘ 

๒๑๗,๖๓๐.๙๖ 
๑,๐๐๖,๒๖๖.๙๗ 

๑๘,๐๐๐.๐๐ 
๖,๐๕๐,๘๙๕.๐๐ 

 

๑,๑๓๑,๐๘๐.๐๐ 
๔,๙๘๗,๔๓๐.๐๐ 
๑,๒๒๕,๙๘๐.๐๐ 
๖,๒๔๙,๗๑๐.๐๐ 

๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๖,๐๗๐,๘๐๐.๐๐    

 

๙๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๖,๔๒๒,๑๔๐.๐๐ 
๑,๕๓๕,๑๐๐.๐๐ 
๖,๗๙๕,๗๖๐.๐๐ 

๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๙๔๓,๘๐๐.๐๐ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
๖,๐๓๑,๒๐๐.๐๐    

      

รวม ๑๕,๘๕๗,๔๙๘.๑๙ ๒๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐            
 

                                                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 
 
 
 



 
 
 

สวนท่ี ๑  
 

 

 

 

คําแถลงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา 

อําเภอเมือง   จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 



   

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

-------------------------------------------------------- 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
              บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานนา          จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง       ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบานนา      จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกฯ ทุกทานไดทราบถึงสถานะทางการคลัง      ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ดังตอไปนี้ 
 

            ๑. สถานะทางการคลัง 
    ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
  ณ วันท่ี  ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น  ๕๓,๖๖๓,๓๗๖.๖๕    บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม    ๑๔,๕๓๘,๑๑๓.๕๙    บาท 
  ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม    ๒๒,๓๙๗,๗๔๑,๔๘    บาท 
  ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน       -       โครงการ  

รวม          -           บาท 
  ๑.๑.๕ รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน           -              โครงการ 
   รวม          -          บาท 
        ๑.๒ เงินกูคงคาง          -         บาท 
  

 ๒. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
                (๑) รายรับจริงท้ังสิ้น   ๒๗,๘๔๗,๖๖๗.๒๒      บาท  ประกอบดวย  
  หมวดภาษีอากร     ๑,๘๖๐,๗๓๑.๒๐      บาท 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    ๖๓๑,๔๒๒.๑๙    บาท 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    ๔๙๖,๐๒๖.๓๗      บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           -          บาท 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๓๒๙,๔๒๙      บาท 
  หมวดรายไดจากทุน             -           บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     ๑๕,๙๖๓,๐๐๗.๔๖    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    ๘,๕๖๗,๐๕๑     บาท 
       (๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    ๑๒,๖๕๒,๓๐๓,.๔๘      บาท 
       (๓) รับจายจริง จํานวน     ๑๕,๐๘๓,๓๘๙,๕๒      บาท  ประกอบดวย 
  งบกลาง       ๔๒๙,๐๖๐       บาท 
  งบบุคลากร    ๖,๓๐๘,๑๙๗       บาท 
  งบดําเนินงาน     ๒,๔๔๕,๓๓๒.๕๒      บาท 
  งบลงทุน     ๔,๙๓๙,๘๐๐      บาท 
  งบรายจายอ่ืน              -      บาท 
  งบเงินอุดหนุน     ๙๖๑,๐๐๐    บาท 



 
 
      (๔) รายจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  ๑๑,๑๑๓,๖๓๐.๔๘     บาท 
      (๕) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน   ๓,๔๙๒,๐๐๐     บาท 
  
   

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําแถลงงบประมาณ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
 
รายรับ  

 
รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
เหตุ 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 
รายไดจัดเก็บ                

  ๑.หมวดภาษีอากร ๒,๒๙๐,๔๔๘.๙๖ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๙๙๐,๐๐๐  
  ๒.หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต ๔๕๙,๐๕๐ ๒๖๑,๔๐๐ ๓๒๒,๐๐๐  

  ๓.หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๖๗๓,๒๑๒.๑๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  

  ๔.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๓๒๔,๙๖๖ ๑๕๔,๑๐๐ ๑๖๔,๑๐๐  

                                    รวมรายไดจัดเก็บ ๓,๗๔๗,๖๗๗.๐๗ ๒,๖๗๕,๕๐๐ ๓,๐๗๖,๑๐๐  

รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

    

  ๑.หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๑๖๙,๒๐๕.๓๖ ๑๔,๗๒๔,๕๐๐ ๑๕,๘๒๔,๐๐๐  

                                  รวมรายไดท่ีรัฐบาล
จัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่น 

๑๗,๑๖๙,๒๐๕.๓๖ 
 

๑๔,๗๒๔,๕๐๐ ๑๕,๘๒๔,๐๐๐  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

    

  ๑.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๘,๙๑๑,๘๙๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐  

                                  รวมรายไดท่ีรัฐบาล
อุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๘,๙๑๑,๘๙๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐ ๘,๖๐๐,๐๐๐  

                                                 รวม ๒๙,๓๖๙,๖๕๖.๔๓ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คําแถลงงบประมาณ 
 ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 
 

 
รายจาย 

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
เหตุ 

ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 
จายจากงบประมาณ  

 
 
 

 
       

งบกลาง ๗๗๐,๕๑๖ ๙๙๗,๐๐๐ ๑,๐๘๙,๐๐๐ 
งบบุคลากร ๗,๕๒๑,๕๘๗ ๙,๘๔๒,๗๗๐ ๑๑,๐๐๓,๖๘๐ 
งบดําเนินงาน ๔,๐๒๕,๓๑๖.๗๑ ๘,๓๖๖,๐๓๐ ๘,๐๗๗,๒๑๔ 
งบลงทุน ๗,๖๒๔,๒๓๐ ๕,๓๘๓,๒๐๐ ๕,๗๗๑,๐๐๐ 
งบรายจายอ่ืน ๘๘๘,๔๐๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๑,๓๒๖,๐๒๒ ๑,๓๖๑,๐๐๐ ๑,๕๐๙,๑๐๖ 

    
รวมรายจายจากงบประมาณ ๒๒,๑๕๖,๐๕๗.๗๑ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๒,๑๕๖,๐๕๗.๗๑  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐     ๒๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐            
 

 

ขอบัญญัต ิ
 ประกอบรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
องคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 

 
 

ดาน 

  

ยอดรวม 
  

ดานบริหารงานท่ัวไป  
       

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๓,๑๔๙,๗๘๐  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ๑๕๑,๘๐๐  
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา      ๓,๒๖๔,๒๖๐ 
แผนงานการสาธารณสุข       ๑๖๗,๕๐๐ 
แผนงานเคหะและชุมชน      ๘,๖๒๙,๖๖๐ 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       ๒๗๓,๐๐๐ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       ๗๔๕,๐๐๐ 
ดานการเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร         ๓๐,๐๐๐ 
ดานการดาํเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง     ๑,๐๘๙,๐๐๐ 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 
  

   ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 



 
 

สารบัญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           หนา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 สวนท่ี ๑   คําแถลงงบประมาณรายจาย    
  -คําแถลงงบประมาณ     ๑-๔  
 
 สวนท่ี ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
   -บันทึกหลักการและเหตุผล         ๕  
   -ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙                ๖ 
    ขององคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 
 สวนท่ี ๓ รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
                              พ.ศ.๒๕๕๙ 
  -ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป      ๗-๘ 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  -รายละเอียดงบประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   ๙-๒๖ 
   รายจายจําแนกตามแผนงาน 
  -รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป     ๒๗-๔๔ 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 



  
 

 

 

 

ขอบัญญัติ 
 

  เร่ือง 

  งบประมาณรายจาย 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

 ของ 

 
 

  องคการบริหารสวนตําบลบานนา 

  อําเภอเมืองชุมพร    จังหวัดชุมพร  



 
 



 
 
 ท่ีชพ  ๗๔๐๐๑ /                                                                  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
                                                                                        อําเภอเมืองชุมพร  ชพ  ๘๖๑๙๐   
 

                                                                                    สิงหาคม ๒๕๕๕  
 

เรื่อง    รายงานการขยายระยะเวลาในการเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553  
 

เรียน   นายอําเภอเมืองชุมพร 
 

              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 3      ขอ 22 กําหนดใหผูบริหารเสนอขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี 15  สิงหาคม นั้น 
 

             เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบานนา         ไมสามารถนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553   ไดทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม     จึงไดเสนอขออนุมัติสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานนา ขอขยายระยะเวลาในการเสนอขอบัญญัติฯ     ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 / 2552  ในวันศุกรท่ี14 สิงหาคม 2552  เปนท่ีเรียบรอยแลว  
 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 3 ขอ 24  จึงรายงานใหนายอําเภอทราบ 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายธรรมนูญ    ศรีนวล) 
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
               
สํานักงานปลัด 
โทร/โทรสาร 0-7750-1802 
www.bannachumphon.go.th 
 

 

 

 

 

 



 

                                 บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ                  (สํานักงานปลัด)     องคการบริหารสวนตําบลบานนา  
ท่ี                                                                 วันท่ี      ๒๘   กรกฎาคม    ๒๕๕๗ 
เรื่อง   เสนอรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เรียน         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 

               ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม       (ฉบับท่ี๕  
พ.ศ.๒๕๔๖)     มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวน
ตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด     และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๘  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ    ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภา
ทองถ่ินตามแบบ    และวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 

                บัดนี้ใกลระยะเวลาในพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลว  องคการบริหารสวน
ตําบลบานนา    ไดดําเนินการจัดทําและเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘    มาพรอมนี้
เพ่ือพิจารณาเสนอสภาฯอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ตอไป 
 
  

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดําเนินการ 
 
 

                     (นายองอาจ   งามธรรมนิตย) 
                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

 
  
ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 
 
 

                    (นายธรรมนญู   ศรีนวล) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

 
 

 



 

                                 บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ                  (สํานักงานปลัด)     องคการบริหารสวนตําบลบานนา  
ท่ี                                                                 วันท่ี      ๕   สิงหาคม    ๒๕๕๘ 
เรื่อง   เสนอรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เรียน         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 

               ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม       (ฉบับท่ี๕  
พ.ศ.๒๕๔๖)     มาตรา ๘๗ งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวน
ตําบล ใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม
ระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด     และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๘  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ    ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภา
ทองถ่ินตามแบบ    และวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 

                บัดนี้ใกลระยะเวลาในพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลว  องคการบริหารสวน
ตําบลบานนา    ไดจัดทําและเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙     เพ่ือพิจารณาและ
ดําเนินการเสนอสภาฯอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตอไป (รายละเอียดแนบมาพรอมนี้) 
 
  

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดําเนินการ 
 
 

                     (นายองอาจ   งามธรรมนิตย) 
                   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

 
  
ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

.......................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................... 
 
 

                    (นายธรรมนญู   ศรีนวล) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

 
 

 



 
 
 
 ท่ีชพ  ๗๔๐๐๑ / ๕๐๑                                                        ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
                                                                                    ถนนเสียบญวน-เขาวง  หมูท่ี ๕ ตําบลบานนา 

 อําเภอเมืองชุมพร  ชพ  ๘๖๑๙๐   
 

                                                                      ๗    สิงหาคม  ๒๕๕๘  
 

เรื่อง    สงรายละเอียดโครงการในการเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  
 

เรียน   นายอําเภอเมืองชุมพร 
 

อางถึง  หนังสืออําเภอเมืองชุมพร ดวนท่ีสุด ท่ี ๐๐๒๓.๖/๒๐๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   รายละเอียดโครงการฯตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๕๙   จํานวน ๑ ชุด 
 
 

              ตามท่ีอําเภอเมืองชุมพรแจง ซักซอมใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามแนวทางการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ ตามหนังสือท่ีอางถึง นั้น 
 

              องคการบริหารสวนตําบลบานนา      ไดจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ เปนท่ี
เรียบรอยแลว จึงเสนอรายรายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ พรอมรายละเอียด
ประมาณการคาใชจายโครงการ ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดมาพรอมนี้ 
 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายธรรมนูญ    ศรีนวล) 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 
 
 
 
               
สํานักงานปลัด 
โทร/โทรสาร ๐-๗๗๕๑-๐๘๒๑ 
www.bannachumphon.go.th 
 



 
 
 
 ท่ีชพ  ๗๔๐๐๑ /                                                              ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
                                                                                    ถนนเสียบญวน-เขาวง  หมูท่ี ๕ ตําบลบานนา 

 อําเภอเมืองชุมพร  ชพ  ๘๖๑๙๐   
 

                                                                             สิงหาคม  ๒๕๕๘  
 

เรื่อง    ขออนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  
 

เรียน   นายอําเภอเมืองชุมพร 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.๒๕๕๙     จํานวน  ๑  ชุด 
 
 

              ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานนา ไดดําเนินการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลบานนาในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนา สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ
ครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๘ วันท่ี ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนท่ีเรียบรอยแลว  
/ 

              เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขององคการบริหารสวนตําบลบานนา      จึงเสนอขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  ใหนายอําเภอเมืองชุมพรพิจารณาอนุมัติ เพ่ือประกาศใชตอไป  
 
 

              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายธรรมนูญ    ศรีนวล) 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
 
 
 
 
               
สํานักงานปลัด 
โทร/โทรสาร ๐-๗๗๕๑-๐๘๒๑ 
www.bannachumphon.go.th 
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	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
	Uแผนงานบริหารงานทั่วไป
	Uเงินเดือนฝ่ายการเมืองU        Uรวม.....๓,๐๘๙,๕๒๐......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำU        Uรวม.....๓,๒๒๙,๔๒๐.......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
	-๒-
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.......๙๘๐,๐๐๐........บาท
	* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
	องค์กร  สตรีและเยาวชน  เช่น การควบคุมไฟป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ฯลฯ
	-๔-
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าโมเดมและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม.......๓๒,๔๐๐........บาท
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำU        Uรวม......๒,๓๓๐,๐๔๐.....บาทU
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	-๗-
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ฯลฯ
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม.......๑๓,๐๐๐..........บาท
	UแผนงานเคหะและชุมชนU
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ
	-๑๐-
	Uค่าวัสดุ U          Uรวม.........๓๔๐,๐๐๐......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ เช่น ค้อน ไม้ ตะปู ทินเนอร์ ฯลฯ
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.........๔๔๔,๘๕๔.....บาท
	Uค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างU        รวม.....๕,๗๑๓,๘๐๐.....บาท
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำ U        Uรวม.......๕๓๙,๑๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	...............................................................................................................................................................................................
	-๑๓-
	Uแผนงานการศึกษา
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำ U        Uรวม.......๘๗๔,๑๐๐.........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน
	Uแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม........๒๕๐,๐๐๐.......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาวตำบลบ้านนา
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม........๔๘๐,๐๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต่อต้านยาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างตำบล หรือหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมนักกีฬาในการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว หัววัง – พนังตัก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาสำหรับหมู่บ้านในตำบลบ้านนา
	Uค่าวัสดุU          Uรวม........๑๕,๐๐๐..........บาท
	Uแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม........๒๗๐,๐๐๐.......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดภายในตำบล
	Uแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.........๕๐,๐๐๐.........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	Uค่าวัสดุU          Uรวม.........๙๐,๐๐๐.........บาท
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม......๑๑,๘๐๐.......บาท
	Uแผนงานการเกษตร
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.........๒๐,๐๐๐.........บาท
	Uค่าวัสดุ U         Uรวม.........๑๐,๐๐๐.........บาท
	แผนงานสาธารณสุข
	ค่าใช้สอย         รวม.........๒๐,๐๐๐..........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล
	ค่าวัสดุ          ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐         บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯลฯ
	แผนงานงบกลาง
	๑.งานงบกลาง         รวม......๑,๐๘๙,๐๐๐....บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)
	บำเหน็จ/บำนาญ        รวม.......๑๘๙,๐๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

	ประมาณการรายรับ
	ส่วนที่-1-คำแถลง-ประมาณการรายรับ
	ปกข้อบัญญัติ
	หนังสือส่ง

