
รายละเอียดรายรับจริง ป 2555-2557 / ประมาณการรายรับประจําป 2558 

 

รายรับ 

รับจริง ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอด

ตาง 

% 

ป 2558 

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 
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รายรับ 

รับจริง ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอด

ตาง 

% 

ป 2558 

  

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. ๒๕๕๘ 

องคการบริหารสวนตําบลบานนา    อําเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร 

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

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน   ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 
 

                หมวดภาษีอากร                           รวม      ๑,๗๖๐,๐๐๐      บาท แยกเปน 

        - ภาษีบํารุงทองท่ี                จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน     ๗๑๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา  

                   - ภาษีปาย     จํานวน     ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา    

                   - อากรรังนกอีแอน     จํานวน    ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา   

               หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต    รวม       ๒๖๑,๔๐๐      บาท แยกเปน 

         - คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน        ๔,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา   

                   - คาธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน     ๒๐๐,๐๐๐ 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       ๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีคาปรับลดลง 

                   - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาปรับอ่ืนๆ     จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 



-๒- 

 

                   - คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

        จํานวน          ๕๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน          ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาใบอนุญาตอ่ืนๆ    จํานวน          ๕๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

 

               หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                  รวม       ๕๐๐,๐๐๐      บาท แยกเปน 

                   - คาดอกเบี้ยธนาคาร    จํานวน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

 

               หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและพาณิชย             รวม             -             บาท   

               หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                       รวม      ๑๕๔,๑๐๐      บาท แยกเปน 

        - คาขายแบบแปลน    จํานวน    ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับคาขายแบบแปลนเพ่ิมข้ึน 

                   - คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน         ๑๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    จํานวน       ๔,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับรายไดเบ็ดเตล็ดเพ่ิมข้ึน  

               หมวดรายไดจากทุน                                          รวม               -             บาท   
 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

               หมวดภาษีจัดสรร                                              รวม      ๑๔,๗๒๔,๕๐๐     บาท แยกเปน 

                   - ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน    ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

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

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

                   - คาภาคหลวงปโตเลียม    จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 

                   - คาภาคหลวงแร     จํานวน       ๔๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง        

                   - คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ    จํานวน        ๔,๕๐๐ บาท  



คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน   

 

 

-๓- 

                   - ภาษีสุรา      จํานวน   ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน          

                   - ภาษีสรรพสามิต     จํานวน    ๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง     

                   - คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน     ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง  
 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

               . หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                      รวม      ๘,๖๐๐,๐๐๐     บาท แยกเปน  

                   - เงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน    ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

คําชี้แจง      ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาไดรับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน  

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

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน.......๒๖,๐๐๐,๐๐๐......บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

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

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

๑.งานบริหารท่ัวไป                                             รวม.......๙,๑๖๑,๐๒๐......บาท 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

*** งบบุคลากร                                                 รวม......๖,๐๓๔,๖๒๐......บาท   
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายการเมือง        รวม.....๓,๐๐๓,๑๒๐......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 ๒,๓๑๘,๔๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ    

เงินเดือนฝายประจํา        รวม......๓,๐๓๑,๕๐๐........บาท  

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว     ๒,๑๕๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล  

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว      ๒๔,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

- ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว ๑๗๖,๔๐๐       บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน    ๖๗,๒๐๐   บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   ๖๗,๒๐๐   บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   ๔๒,๐๐๐    บาท 

- ประเภทคาจางลูกจางประจํา       ตั้งไว  ๑๒๓,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําและคาปรับปรุงอัตราคาจาง ใหแกลูกจางประจํา 

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของลูกจาง                 ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆ ใหแกลูกจางประจํา   



 

 

- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ตั้งไว  ๓๓๓,๒๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป       

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๒๐๖,๙๐๐    บาท 

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

*** งบดําเนินงาน        รวม......๓,๐๗๐,๐๐๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน         รวม......๑,๐๔๐,๐๐๐.......บาท  

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว  ๘๖๐,๐๐๐ บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลคณะกรรมการตางๆหรือผู

ปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานเชนชวยเหลือผูประสบภัย      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐    บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีไดรับ

คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ 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 นิเทศนงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ 

 



 

* คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน   หรือคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฏหมายฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมตางๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฏหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกําหนดใหเลี้ยงรับรองได  

* คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 

** ฝกอบรม ฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

** อบรมการพัฒนา ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  

** การฝกอบรม ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางความรู และเพ่ิมศักยภาพใหแกผูนําชุมชน ประชาชน กลุม 

องคกร  สตรีและเยาวชน   

** 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........๖๘๐,๐๐๐........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 

 

 



- 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  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล /ศูนยอปพร.อบต.   

บานนา เชน เสื้อผา กางเกง  รองเทา  ชุดปฏิบัติการ ชุดอปพร.ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการใชงานดานคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก โปรแกรมตางๆ แผนดิสกเก็ต 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค           รวม........๓๗๐,๐๐๐.......บาท 

- ประเภทคาไฟฟา        ตั้งไว  ๒๒๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง และอาคาร

สถานท่ีและกิจการตางๆท่ีอยูในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  

- ประเภทคาโทรศัพท        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงาน และโทรศัพททางไกล ขององคการบริหารสวนตําบล   

- ประเภทคาไปรษณีย        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย เชาตูไปรษณีย ฯลฯ 

- ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งไว  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตตําบล เชน คาเชาคูสาย คาเชาโมเดมและพ้ืนท่ีเว็บไซต ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

***งบลงทุน                                                 รวม.........๖,๔๐๐......บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม...........๖,๔๐๐........บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม..........๖,๔๐๐...........บาท 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง.............๖,๔๐๐...........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน(มอก.)ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๗.๖  ลึกไมนอยกวา ๔๕.๗ สูงไมนอยกวา 

๑๘๓    ซ.ม.  จํานวน  ๑  ตู           
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

-คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง         ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหรือจางประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

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

***งบเงินอุดหนุน                                                 รวม.........๑๐,๐๐๐......บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินอุดหนุน          รวม...........๑๐,๐๐๐....บาท 

-ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ตั้ง.............๑๐,๐๐๐........บาท 

 *อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงคา     ตั้ง.............๑๐,๐๐๐........บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๘           

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

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

๒.งานบริหารงานคลัง                                            รวม.......๓,๐๕๐,๕๐๐......บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาท   
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
เงินเดือนฝายประจํา        รวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาท   
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว     ๔๒,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองคลัง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว     ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๖๕,๐๐๐  บาท 



เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
***งบดําเนินงาน        รวม......๑,๒๒๕,๑๐๐......บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

คาตอบแทน          รวม.......๕๓๐,๑๐๐........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๔๒๖,๑๐๐  บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆตามระเบียบพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลหรือ 

คณะกรรมการตางๆหรือผูปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบล      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งไว      ๓๐,๐๐๐        บาท 

 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๓๙๖,๑๐๐     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  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล   

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล    

คาใชสอย         รวม.......๕๔๐,๐๐๐........บาท 

- ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐  บาท 

* คาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป  ในกองคลัง  ตั้งไว    ๕๐,๐๐๐        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 นิเทศนงาน 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 

- 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.......๘๙,๔๐๐.........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม.......๘๙,๔๐๐..........บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม........๑๙,๒๐๐...........บาท 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง..........๑๙,๒๐๐.......... บาท 



เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน(มอก.)ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๑.๖  ลึกไมนอยกวา ๔๕.๗ สูงไมนอยกวา     

๑๘๓ ซ.ม.  จํานวน  ๓  ตู  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร              รวม...........๗๐,๒๐๐.........บาท 

-คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด     ตั้งไว..........๗๐,๒๐๐........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  ๒  ชุด รายละเอียด ดังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร(๓๐,๐๐๐) 

-มีหนวยประมวลผลกลาง CPU ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core)หรือ ๘ แกนเสมือน (๘Thread)โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๓.๔ GHz และมีหนวยความจําแบบ L๓ Cache  Memory  ไม

นอยกวา ๘ GB  จํานวน ๑  หนวย  

-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๑  GB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล Harddisk  ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๒  TB จํานวน ๑

หนวย 

-มี DVD - RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย 

 

 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา ๑ ชอง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratioไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว 

-มีเมาส (Mouse) แบบ Optical Scrolling พรอมแผนรองเมาส และผาคลุม   

-มีแปนพิมพ (Keyboard) โดยตองมีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแปนพิมพอยางถาวร 

เครื่องสํารองไฟ (๕,๑๐๐) 

-เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด ๑ kVA  

     * มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  ๑ kVA  (๖๐๐W) หรือดีกวา 

     * สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 

  

 

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

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                 รวม.......๑,๗๔๐,๒๕๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.........๙๖๘,๐๐๐.......บาท 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
เงินเดือนฝายประจํา        รวม........๙๖๘,๐๐๐........บาท 

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว      ๗๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล     

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว      ๔๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชาง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

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

***งบดําเนินงาน        รวม........๗๗๒,๒๕๐........บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน          รวม........๓๒๒,๒๕๐.........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๒๑๗,๒๕๐  บาท 



 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๒๑๗,๒๕๐ 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  

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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

๒.งานไฟฟา  ถนน                                  รวม.......๖,๑๑๕,๔๓๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน                                                 รวม........๘๑๙,๐๒๗.........บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
คาใชสอย         รวม.......๘๑๙,๐๒๗.........บาท 

- ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      ตั้งไว  ๘๑๙,๐๓๐     บาท 

* คาบํารุงรักษาและซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว    ๘๑๙,๐๓๐        บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน อาคาร  ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม ฝาย เข่ือน ฯลฯ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                        รวม......๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓......บาท 

- ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค      ตั้งไว....๕,๒๙๖,๔๐๓......บาท     

** โครงการขยายเขตประปาซอยนวลเกษม  หมูท่ี ๑   ตําบลบานนา   อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร     ระยะทาง ๔๙๐.๐๐  

เมตร ตามแบบท่ีประปาสวนภูมิภาคกําหนด     พรอมปายโครงการ งบประมาณ  ๒๕๖,๔๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนหก

พันสี่รอยบาทถวน)     

**โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงไฟฟา 

–เขาปูน  หมูท่ี ๒ ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  (กม.๑+๐๖๐-กม.๑+๒๐๐ )    โดยกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ชนิดชองเดียว) ตามแบบมาตรฐานสํานักวิศวกรรม

ทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ แบบเลขท่ี GC - ๔- ๗๐๑/๔๓ , GC - ๔- ๗๐๓/๔๓      งานเสริมดินลูกรังยกระดับถนน  

จํานวน ๙๘๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร  และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา 



๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ๗๐๐ ตารางเมตร   พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมเกรดบดอัด เซาะรองน้ํา

สองขางทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขท่ี GC -๒-๒๐๒/๔๓ พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๑,๑๐๖,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกพันบาทถวน) 

**โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคณฑี –  เขาปูน หมูท่ี  ๓  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  

(กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๒๙๐)    ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร    ยาว  ๒๙๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร      หรือพ้ืนท่ีรวม  

๑,๔๕๐  ตารางเมตร    โดยวางทอระบายน้ําขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  จํานวน  ๑  จุด จดุละ ๙  ทอน ๒ แถว รวม  ๑๘  

ทอน  พรอมไหลทางหินคลุกขางละ  ๐.๕๐  เมตร    พรอมเกรด บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทางตลอดสาย    ตามแบบ

กรมโยธาธิการ  เลขท่ี  GC-๒-๒๐๒/๔๓  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๙๘๙,๐๐๐ บาท  (เกาแสนแปดหม่ืนเกาพัน

บาทถวน) 

** โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสานแดง    หมูท่ี ๙   ตําบลบานนา  อําเภอเมือง    จังหวัดชุมพร     

(กม. ๑+๖๕๐ - กม.๑+๙๕๐)   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร       หรือพ้ืนท่ีรวม 

๑,๕๐๐ ตารางเมตร     พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร     พรอม เกรด  บด  อัด   เซาะรองน้ําสองขางทาง 

ตลอดสาย         ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขท่ี GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓     พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ 

บาท (เกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)  

** โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระยักษ – หวยลึก    หมูท่ี ๑๒   ตําบลบานนา อําเภอเมืองจังหวัดชุมพร 

(กม. ๑+๑๕๐-กม.๑+๔๕๐)   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร      หนา ๐.๑๕ เมตร   หรือพ้ืนท่ีรวม ๑,๕๐๐ 

ตารางเมตร    พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร         พรอม เกรด บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทาง ตลอดสาย         

ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขท่ี GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓    พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนเกา

หม่ืนบาทถวน)  

** โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทุงตาปลี – หนองหอย     หมูท่ี ๔ เชื่อมหมูท่ี ๕   ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัด

ชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ -กม.๑+๒๖๐)  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๑,๒๖๐  เมตร    หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  โดยลงดิน

ลูกรัง จํานวน ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศกเมตร   วางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒  จุด จุดละ  ๗ ทอน   รวม 

๑๔ ทอน  วางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๕ จุด จุดละ ๗ ทอน  ๑ จุด  จุดละ ๑๐ ทอน ๔ จุด รวม ๔๗ 

ทอน  และวางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๑.๐๐ เมตร   จํานวน ๒ จุด จุดละ ๑๐ ทอน ๑ จุด    จุดละ ๑๐ ทอน ๒ แถว  ๑ 

จุดรวม ๓๐ ทอน    และกอสรางทอลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ชนิดชองเดียว) ตามแบบ

มาตรฐานสํานักวิศวกรรมทางหลวงชนบท   กรมโยธาธิการ แบบเลขท่ี GC -๔-๗๐๑/๔๓ , GC -๔-๗๐๓/๔๓ พรอม เกรด 

บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทาง ตลอดสาย     พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เกาแสนหาหม่ืนหก

พันบาทถวน)  

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

๓.งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                                        รวม.......๓๓๙,๗๐๐.........บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม........๓๓๙,๗๐๐........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๓๓๙,๗๐๐........บาท 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๒๓๓,๘๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๑๐๕,๙๐๐  บาท 



เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  รวม.......๓,๐๗๖,๑๐๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.......๘๐๕,๘๔๐..........บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๘๐๕,๘๔๐.........บาท 

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว    ๔๕๒,๗๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว      ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว ๒๔๐,๕๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว ๙๔,๖๔๐ บาท 

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

***งบดําเนินงาน        รวม.....๑,๑๕๔,๒๖๐..... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาใชสอย          รวม.........๔๘๓,๘๐๐......บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

* โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไว ๔๘๓,๘๐๐  บาท 

        ๑.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ตั้งไว     ๑๕๘,๖๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

                     - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล   

บานนา      จํานวน ๒๖ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวน   ๑๔๕,๖๐๐   บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน     ๔,๐๐๐      บาท  



  ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง    ตั้งไว    ๓๒๕,๒๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

  - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง      จํานวน    

๕๗ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวน     ๓๑๙,๒๐๐       บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    ๖,๐๐๐  บาท   

คาวัสดุ           รวม.......๖๗๐,๔๖๐........ บาท 

- ประเภทอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว ๖๗๐,๔๖๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน   

  - โรงเรียนบานทามะปริง ( ๑๗๔ x๗x๒๖๐ = ๓๑๖,๖๘๐   )       

  - โรงเรียนบานเขาวง ( ๑๐๕  x๗x๒๖๐ = ๑๙๑,๑๐๐ )   

 

 

 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง ( ๕๗ x๗x๒๘๐ =  ๑๑๑,๗๒๐  )   

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา   ( ๒๖ x๗x๒๘๐ = ๕๐,๙๖๐ ) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม......๑,๑๑๖,๐๐๐...... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินอุดหนุน         รวม......๑,๑๑๖,๐๐๐..... บาท 

- ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ             ตั้งไว ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 

 * อุดหนุนโรงเรียนบานทามะปริง ตั้งไว ๖๙๖,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน  ๑๗๔  คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน  

* อุดหนุนโรงเรียนบานเขาวง ตั้งไว ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน 

 

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

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 

 

 

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

๑.งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน    รวม........๒๗๐,๐๐๐........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 การจัดเวที

ประชาคม          ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชนการจัดประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การ

แผนชุมชน ประชาคมตําบล การประชาคมหมูบาน ฯลฯ 

- คาใชจายเพ่ือดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวณีย 

          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 ๓๐,๐๐๐ บาท 

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

เงินอุดหนุน 

-ประเภทอุดหนุนสวนราชการ 

*อุดหนุนอําเภอเมืองชุมพร       ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ์พลเรือเอกพระบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติ์วงศกรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาดประจําป ๒๕๕๗       ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอําเภอ....ยิ้มเคลื่อนท่ี(Amphoeyim Mobil Service) ประจําป ๒๕๕๘ 

          ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

 

 

 

 

  

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

๑.งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม..........๕๐,๐๐๐.........บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม........๕๐,๐๐๐...........บาท 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว       ๕๐,๐๐๐ บาท 

 *คาใชจายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลบานนาตั้งไว     ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน    

คาวัสดุ 

-ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย       ตั้งไว       ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล/ศูนยอปพร.อบต.บาน

นา เชน เสื้อผา กางเกง รองเทา ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ  

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

  

 



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 

 

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

  

 

 

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

๑.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ     รวม.........๒๗๕,๐๐๐.......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........๒๐๕,๐๐๐........บาท 



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

 เงินอุดหนุน         รวม.........๒๐๕,๐๐๐.......บาท 

-ประเภทอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      ตั้งไว  ๑๙๕,๐๐๐       บาท 

           * อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  ตั้งไว      ๑๙๕,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 

หมูบานละ   ๑๕,๐๐๐      บาท   จํานวน  ๑๓  หมูบาน 

 * อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดชุมพร     ตั้งไว      ๑๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดชุมพร 

 

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

 

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานงบกลาง         รวม........๑,๑๔๗,๐๐๐....บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบกลาง         รวม........๑,๑๔๗,๐๐๐.....บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
งบกลาง          รวม.......๙๗๒,๐๐๐........บาท 

* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

* เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส      ตั้งไว      ๖๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยรับรองและวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง

ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได 

- ประเภทเงินสํารองจาย        ตั้งไว      ๕๐๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และในกรณีจําเปนเรงดวนและฉุกเฉิน 

- ประเภทรายจายตามขอผูกพัน       ตั้งไว      ๑๕๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินทุนสําหรับการศึกษาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ 



* เงินชวยพิเศษ         ตั้งไว  ๑๖๒,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานนา (สปสช.) 

บําเหน็จ/บํานาญ        รวม.......๑๗๕,๐๐๐........บาท 

* เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)   ตั้งไว ๑๗๕,๐๐๐       บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

    

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

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

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

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน.......๒๖,๐๐๐,๐๐๐......บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

เงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

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

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

๑.งานบริหารท่ัวไป                                             รวม.......๙,๑๖๑,๐๒๐......บาท 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

*** งบบุคลากร                                                 รวม......๖,๐๓๔,๖๒๐......บาท   
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายการเมือง        รวม.....๓,๐๐๓,๑๒๐......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 ๒,๓๑๘,๔๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ    

เงินเดือนฝายประจํา        รวม......๓,๐๓๑,๕๐๐........บาท  

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว     ๒,๑๕๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล  

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว      ๒๔,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

- ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว ๑๗๖,๔๐๐       บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน    ๖๗,๒๐๐   บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   ๖๗,๒๐๐   บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน   ๔๒,๐๐๐    บาท 

- ประเภทคาจางลูกจางประจํา       ตั้งไว  ๑๒๓,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจําและคาปรับปรุงอัตราคาจาง ใหแกลูกจางประจํา 

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของลูกจาง                 ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆ ใหแกลูกจางประจํา   



 

 

- ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง      ตั้งไว  ๓๓๓,๒๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป       

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๒๐๖,๙๐๐    บาท 

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

*** งบดําเนินงาน        รวม......๓,๐๗๐,๐๐๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน         รวม......๑,๐๔๐,๐๐๐.......บาท  

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว  ๘๖๐,๐๐๐ บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบลคณะกรรมการตางๆหรือผู

ปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานเชนชวยเหลือผูประสบภัย      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐    บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว ๗๖๐,๐๐๐ บาท 

- ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว   ๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีไดรับ

คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบล 

- ประเภทคาเชาบาน        ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ 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 นิเทศนงาน หรือทัศนศึกษา ฯลฯ 

 



 

* คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน   หรือคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฏหมายฯลฯ  ตั้งไว ๑๕,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา ประชุมตางๆ และคณะกรรมการ อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

กฏหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และกําหนดใหเลี้ยงรับรองได  

* คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 

** ฝกอบรม ฝกทบทวน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   

** อบรมการพัฒนา ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  

** การฝกอบรม ทัศนศึกษา ดูงานเสริมสรางความรู และเพ่ิมศักยภาพใหแกผูนําชุมชน ประชาชน กลุม 

องคกร  สตรีและเยาวชน   

** 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........๖๘๐,๐๐๐........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 

 

 



- 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  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล /ศูนยอปพร.อบต.   

บานนา เชน เสื้อผา กางเกง  รองเทา  ชุดปฏิบัติการ ชุดอปพร.ฯลฯ 

- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว  ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เก่ียวกับการใชงานดานคอมพิวเตอร  เชน ผงหมึก โปรแกรมตางๆ แผนดิสกเก็ต 

หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

คาสาธารณูปโภค           รวม........๓๗๐,๐๐๐.......บาท 

- ประเภทคาไฟฟา        ตั้งไว  ๒๒๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง และอาคาร

สถานท่ีและกิจการตางๆท่ีอยูในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล  

- ประเภทคาโทรศัพท        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับสํานักงาน และโทรศัพททางไกล ขององคการบริหารสวนตําบล   

- ประเภทคาไปรษณีย        ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย เชาตูไปรษณีย ฯลฯ 

- ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งไว  ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตตําบล เชน คาเชาคูสาย คาเชาโมเดมและพ้ืนท่ีเว็บไซต ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

***งบลงทุน                                                 รวม.........๖,๔๐๐......บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม...........๖,๔๐๐........บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม..........๖,๔๐๐...........บาท 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง.............๖,๔๐๐...........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน(มอก.)ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๗.๖  ลึกไมนอยกวา ๔๕.๗ สูงไมนอยกวา 

๑๘๓    ซ.ม.  จํานวน  ๑  ตู           
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

-คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง         ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหรือจางประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

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

***งบเงินอุดหนุน                                                 รวม.........๑๐,๐๐๐......บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินอุดหนุน          รวม...........๑๐,๐๐๐....บาท 

-ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ตั้ง.............๑๐,๐๐๐........บาท 

 *อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทุงคา     ตั้ง.............๑๐,๐๐๐........บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๘           

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

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

๒.งานบริหารงานคลัง                                            รวม.......๓,๐๕๐,๕๐๐......บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาท   
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
เงินเดือนฝายประจํา        รวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาท   
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว ๑,๔๕๖,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว     ๔๒,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองคลัง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว     ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๖๕,๐๐๐  บาท 



เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
***งบดําเนินงาน        รวม......๑,๒๒๕,๑๐๐......บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

คาตอบแทน          รวม.......๕๓๐,๑๐๐........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๔๒๖,๑๐๐  บาท 

*เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆตามระเบียบพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลหรือ 

คณะกรรมการตางๆหรือผูปฏิบัติหนาท่ี  /  ปฏิบัติงานใหกับองคการบริหารสวนตําบล      ท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งไว      ๓๐,๐๐๐        บาท 

 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๓๙๖,๑๐๐     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  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล   

- ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล      ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล    

คาใชสอย         รวม.......๕๔๐,๐๐๐........บาท 

- ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ         ตั้งไว   ๕๐,๐๐๐  บาท 

* คาใชจายในการบริหารงานท่ัวไป  ในกองคลัง  ตั้งไว    ๕๐,๐๐๐        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 นิเทศนงาน 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 

- 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.......๘๙,๔๐๐.........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
คาครุภัณฑ          รวม.......๘๙,๔๐๐..........บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน        รวม........๑๙,๒๐๐...........บาท 

-คาจัดซ้ือตูเหล็ก         ตั้ง..........๑๙,๒๐๐.......... บาท 



เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กชนิด  ๒  บาน(มอก.)ขนาดกวางไมนอยกวา ๙๑.๖  ลึกไมนอยกวา ๔๕.๗ สูงไมนอยกวา     

๑๘๓ ซ.ม.  จํานวน  ๓  ตู  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร              รวม...........๗๐,๒๐๐.........บาท 

-คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณครบชุด     ตั้งไว..........๗๐,๒๐๐........บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  จํานวน  ๒  ชุด รายละเอียด ดังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร(๓๐,๐๐๐) 

-มีหนวยประมวลผลกลาง CPU ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core)หรือ ๘ แกนเสมือน (๘Thread)โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา ๓.๔ GHz และมีหนวยความจําแบบ L๓ Cache  Memory  ไม

นอยกวา ๘ GB  จํานวน ๑  หนวย  

-มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา ๑  GB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล Harddisk  ชนิด SATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๒  TB จํานวน ๑

หนวย 

-มี DVD - RW  หรือดีกวา  จํานวน  ๑  หนวย 

 

 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base-Tหรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา ๑ ชอง 

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratioไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘ นิ้ว 

-มีเมาส (Mouse) แบบ Optical Scrolling พรอมแผนรองเมาส และผาคลุม   

-มีแปนพิมพ (Keyboard) โดยตองมีอักษรภาษาไทย และภาษาอังกฤษติดบนแปนพิมพอยางถาวร 

เครื่องสํารองไฟ (๕,๑๐๐) 

-เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด ๑ kVA  

     * มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา  ๑ kVA  (๖๐๐W) หรือดีกวา 

     * สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที 

  

 

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

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                 รวม.......๑,๗๔๐,๒๕๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.........๙๖๘,๐๐๐.......บาท 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     
เงินเดือนฝายประจํา        รวม........๙๖๘,๐๐๐........บาท 

- ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว      ๗๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล     

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินประจําตําแหนง       ตั้งไว      ๔๒,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับผูอํานวยการกองชาง 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ    

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว   ๑๘,๐๐๐ บาท 

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

***งบดําเนินงาน        รวม........๗๗๒,๒๕๐........บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาตอบแทน          รวม........๓๒๒,๒๕๐.........บาท 

- ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งไว ๒๑๗,๒๕๐  บาท 



 *เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว     ๒๑๗,๒๕๐ 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  

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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

๒.งานไฟฟา  ถนน                                  รวม.......๖,๑๑๕,๔๓๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน                                                 รวม........๘๑๙,๐๒๗.........บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
คาใชสอย         รวม.......๘๑๙,๐๒๗.........บาท 

- ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม      ตั้งไว  ๘๑๙,๐๓๐     บาท 

* คาบํารุงรักษาและซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว    ๘๑๙,๐๓๐        บาท  

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน อาคาร  ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม ฝาย เข่ือน ฯลฯ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบลงทุน                                        รวม......๕,๒๙๖,๔๐๓.....บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง        รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓......บาท 

- ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค      ตั้งไว....๕,๒๙๖,๔๐๓......บาท     

** โครงการขยายเขตประปาซอยนวลเกษม  หมูท่ี ๑   ตําบลบานนา   อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร     ระยะทาง ๔๙๐.๐๐  

เมตร ตามแบบท่ีประปาสวนภูมิภาคกําหนด     พรอมปายโครงการ งบประมาณ  ๒๕๖,๔๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนหก

พันสี่รอยบาทถวน)     

**โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงไฟฟา 

–เขาปูน  หมูท่ี ๒ ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  (กม.๑+๐๖๐-กม.๑+๒๐๐ )    โดยกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒.๔๐ X ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร (ชนิดชองเดียว) ตามแบบมาตรฐานสํานักวิศวกรรม

ทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ แบบเลขท่ี GC - ๔- ๗๐๑/๔๓ , GC - ๔- ๗๐๓/๔๓      งานเสริมดินลูกรังยกระดับถนน  

จํานวน ๙๘๐.๐๐ ลูกบาศกเมตร  และกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา 



๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีรวม ๗๐๐ ตารางเมตร   พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร พรอมเกรดบดอัด เซาะรองน้ํา

สองขางทางตลอดสาย ตามแบบกรมโยธาธิการเลขท่ี GC -๒-๒๐๒/๔๓ พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๑,๑๐๖,๐๐๐ 

บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกพันบาทถวน) 

**โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคณฑี –  เขาปูน หมูท่ี  ๓  ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  

(กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๒๙๐)    ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร    ยาว  ๒๙๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร      หรือพ้ืนท่ีรวม  

๑,๔๕๐  ตารางเมตร    โดยวางทอระบายน้ําขนาด  Ø  ๐.๖๐  เมตร  จํานวน  ๑  จุด จดุละ ๙  ทอน ๒ แถว รวม  ๑๘  

ทอน  พรอมไหลทางหินคลุกขางละ  ๐.๕๐  เมตร    พรอมเกรด บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทางตลอดสาย    ตามแบบ

กรมโยธาธิการ  เลขท่ี  GC-๒-๒๐๒/๔๓  พรอมปายโครงการ  งบประมาณ  ๙๘๙,๐๐๐ บาท  (เกาแสนแปดหม่ืนเกาพัน

บาทถวน) 

** โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสานแดง    หมูท่ี ๙   ตําบลบานนา  อําเภอเมือง    จังหวัดชุมพร     

(กม. ๐+๒๖๙-กม.๐+๕๖๙)   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร       หรือพ้ืนท่ีรวม ๑,๕๐๐ 

ตารางเมตร     พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร     พรอม เกรด  บด  อัด   เซาะรองน้ําสองขางทาง ตลอดสาย         

ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขท่ี GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓     พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนเกา

หม่ืนบาทถวน)  

 

 

 

** โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสระยักษ – หวยลึก    หมูท่ี ๑๒   ตําบลบานนา อําเภอเมืองจังหวัดชุมพร 

(กม. ๑+๑๕๐-กม.๑+๔๕๐)   ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร      หนา ๐.๑๕ เมตร   หรือพ้ืนท่ีรวม ๑,๕๐๐ 

ตารางเมตร    พรอมไหลทางหินคลุกขางละ ๐.๕๐ เมตร         พรอม เกรด บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทาง ตลอดสาย         

ตามแบบ กรมโยธาธิการ เลขท่ี GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓    พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนเกา

หม่ืนบาทถวน)  

** โครงการกอสรางถนนลูกรังสายทุงตาปลี – หนองหอย     หมูท่ี ๔ เชื่อมหมูท่ี ๕   ตําบลบานนา  อําเภอเมือง  จังหวัด

ชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ -กม.๑+๒๖๐)  ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร   ยาว ๑,๒๖๐  เมตร    หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  โดยลงดิน

ลูกรัง จํานวน ๒,๐๑๖.๐๐ ลูกบาศกเมตร   วางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๒  จุด จุดละ  ๗ ทอน   รวม 

๑๔ ทอน  วางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๕ จุด จุดละ ๗ ทอน  ๑ จุด  จุดละ ๑๐ ทอน ๔ จุด รวม ๔๗ 

ทอน  และวางทอระบายน้ําขนาด  Ø ๑.๐๐ เมตร   จํานวน ๒ จุด จุดละ ๑๐ ทอน ๑ จุด    จุดละ ๑๐ ทอน ๒ แถว  ๑ 

จุดรวม ๓๐ ทอน    และกอสรางทอลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ชนิดชองเดียว) ตามแบบ

มาตรฐานสํานักวิศวกรรมทางหลวงชนบท   กรมโยธาธิการ แบบเลขท่ี GC -๔-๗๐๑/๔๓ , GC -๔-๗๐๓/๔๓ พรอม เกรด 

บด อัด เซาะรองน้ําสองขางทาง ตลอดสาย     พรอมปายโครงการ  งบประมาณ ๙๕๖,๐๐๐ บาท (เกาแสนหาหม่ืนหก

พันบาทถวน)  

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

๓.งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                                        รวม.......๓๓๙,๗๐๐.........บาท 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม........๓๓๙,๗๐๐........บาท   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   
เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๓๓๙,๗๐๐........บาท 



- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว  ๒๓๓,๘๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว  ๑๐๕,๙๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพและเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  รวม.......๓,๐๗๖,๑๐๐......บาท 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบบุคลากร                                                 รวม.......๘๐๕,๘๔๐..........บาท  
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินเดือนฝายประจํา         รวม.......๘๐๕,๘๔๐.........บาท 

-ประเภทเงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว    ๔๕๒,๗๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล       

-ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน      ตั้งไว      ๑๘,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงิน คาตอบแทนพิเศษ  และเงินเพ่ิมคาครองชีพตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล 

- ประเภทคาจางพนักงานจาง       ตั้งไว ๒๔๐,๕๐๐  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป   

- ประเภทเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง      ตั้งไว ๙๔,๖๔๐ บาท 

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

***งบดําเนินงาน        รวม.....๑,๑๕๔,๒๖๐..... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 คาใชสอย          รวม.........๔๘๓,๘๐๐......บาท 

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

* โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา    ตั้งไว ๔๘๓,๘๐๐  บาท 

        ๑.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา  ตั้งไว     ๑๕๘,๖๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 



                     - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล   

บานนา      จํานวน ๒๖ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวน   ๑๔๕,๖๐๐   บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน     ๔,๐๐๐      บาท  

  ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง    ตั้งไว    ๓๒๕,๒๐๐ บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

  - จางเหมาบุคคลในการประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง      จํานวน    

๕๗ คน ๆละ ๒๐  บาท จํานวน ๒๘๐  วัน  จํานวน     ๓๑๙,๒๐๐       บาท 

  - คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    ๖,๐๐๐  บาท   

คาวัสดุ           รวม.......๖๗๐,๔๖๐........ บาท 

- ประเภทอาหารเสริม(นม)       ตั้งไว ๖๗๐,๔๖๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน   

  - โรงเรียนบานทามะปริง ( ๑๗๔ x๗x๒๖๐ = ๓๑๖,๖๘๐   )       

  - โรงเรียนบานเขาวง ( ๑๐๕  x๗x๒๖๐ = ๑๙๑,๑๐๐ )   

 

 

 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทามะปริง ( ๕๗ x๗x๒๘๐ =  ๑๑๑,๗๒๐  )   

   - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานนา   ( ๒๖ x๗x๒๘๐ = ๕๐,๙๖๐ ) 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบเงินอุดหนุน        รวม......๑,๑๑๖,๐๐๐...... บาท 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เงินอุดหนุน         รวม......๑,๑๑๖,๐๐๐..... บาท 

- ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ             ตั้งไว ๑,๑๑๖,๐๐๐ บาท 

 * อุดหนุนโรงเรียนบานทามะปริง ตั้งไว ๖๙๖,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน  ๑๗๔  คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน  

* อุดหนุนโรงเรียนบานเขาวง ตั้งไว ๔๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน ๑๐๕ คน คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน 

 

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

.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

 

 

 

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

๑.งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน    รวม........๒๗๐,๐๐๐........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 การจัดเวที

ประชาคม          ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  เพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน เชนการจัดประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การ

แผนชุมชน ประชาคมตําบล การประชาคมหมูบาน ฯลฯ 

- คาใชจายเพ่ือดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชเสาวณีย 

          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 ๓๐,๐๐๐ บาท 

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

เงินอุดหนุน 

-ประเภทอุดหนุนสวนราชการ 

*อุดหนุนอําเภอเมืองชุมพร       ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติ์พลเรือเอกพระบรมวงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติ์วงศกรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาดประจําป ๒๕๕๗       ตั้งไว ๑๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอําเภอ....ยิ้มเคลื่อนท่ี(Amphoeyim Mobil Service) ประจําป ๒๕๕๘ 

          ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

 

 

 

 

  

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

๑.งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม..........๕๐,๐๐๐.........บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบดําเนินงาน        รวม........๕๐,๐๐๐...........บาท 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

-ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว       ๕๐,๐๐๐ บาท 

 *คาใชจายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลบานนาตั้งไว     ๕๐,๐๐๐   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน    

คาวัสดุ 

-ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย       ตั้งไว       ๙๐,๐๐๐ บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับใชในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล/ศูนยอปพร.อบต.บาน

นา เชน เสื้อผา กางเกง รองเทา ชุดปฏิบัติการ ชุด อปพร. ฯลฯ  



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

  

 

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 

 

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

  

 

 

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

๑.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ     รวม.........๒๗๕,๐๐๐.......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........๒๐๕,๐๐๐........บาท 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 เงินอุดหนุน         รวม.........๒๐๕,๐๐๐.......บาท 

-ประเภทอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน      ตั้งไว  ๑๙๕,๐๐๐       บาท 

           * อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน  ตั้งไว      ๑๙๕,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน ของคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 

หมูบานละ   ๑๕,๐๐๐      บาท   จํานวน  ๑๓  หมูบาน 

 * อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดชุมพร     ตั้งไว      ๑๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดชุมพร 

 

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

 

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

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

๑.งานงบกลาง         รวม........๑,๑๔๗,๐๐๐....บาท 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

***งบกลาง         รวม........๑,๑๔๗,๐๐๐.....บาท 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
งบกลาง          รวม.......๙๗๒,๐๐๐........บาท 

* เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 

* เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส      ตั้งไว      ๖๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยรับรองและวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิง

ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได 



- ประเภทเงินสํารองจาย        ตั้งไว      ๕๐๐,๐๐๐     บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา และในกรณีจําเปนเรงดวนและฉุกเฉิน 

- ประเภทรายจายตามขอผูกพัน       ตั้งไว      ๑๕๐,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจายเปนเงินทุนสําหรับการศึกษาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ 

* เงินชวยพิเศษ         ตั้งไว  ๑๖๒,๐๐๐      บาท 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานนา (สปสช.) 

บําเหน็จ/บํานาญ        รวม.......๑๗๕,๐๐๐........บาท 

* เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)   ตั้งไว ๑๗๕,๐๐๐       บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

    

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

 

 

 

 

 



โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายสา้นแดง    หมูท่ี ่๙   ตาํบล
บา้นนา  อาํเภอเมอืง    จงัหวดัชุมพร     (กม. ๑+๖๕๐ - กม.๑+๙๕๐)   
ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร       หรือ
พ้ืนทีร่วม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร     พรอ้มไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร     
พรอ้ม เกรด  บด  อดั   เซาะรอ่งน้ําสองขา้งทาง ตลอดสาย         ตามแบบ 
กรมโยธาธกิาร เลขที ่GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓     พรอ้มป้ายโครงการ  
งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น) 
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บา้นนา  อาํเภอเมอืง    จงัหวดัชุมพร     (กม. ๑+๖๕๐ - กม.๑+๙๕๐)   
ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร       หรือ
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พรอ้ม เกรด  บด  อดั   เซาะรอ่งน้ําสองขา้งทาง ตลอดสาย         ตามแบบ 
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โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายสา้นแดง    หมูท่ี ่๙   ตาํบล
บา้นนา  อาํเภอเมอืง    จงัหวดัชุมพร     (กม. ๑+๖๕๐ - กม.๑+๙๕๐)   
ขนาดกวา้ง ๕.๐๐ เมตร   ยาว ๓๐๐ เมตร   หนา ๐.๑๕ เมตร       หรือ
พ้ืนทีร่วม ๑,๕๐๐ ตารางเมตร     พรอ้มไหลท่างหนิคลุกขา้งละ ๐.๕๐ เมตร     
พรอ้ม เกรด  บด  อดั   เซาะรอ่งน้ําสองขา้งทาง ตลอดสาย         ตามแบบ 
กรมโยธาธกิาร เลขที ่GC – ๒ – ๒๐๒/๔๓     พรอ้มป้ายโครงการ  
งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เกา้แสนเกา้หมืน่บาทถว้น) 

 

 



 

 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
๙๑.๖ ลกึไมน้่อยกวา่ ๔๕.๗ สงูไมน้่อยกวา่ ๑๘๓ ซ.ม. จาํนวน ๑ ตู ้
 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
๙๑.๖ ลกึไมน้่อยกวา่ ๔๕.๗ สงูไมน้่อยกวา่ ๑๘๓ ซ.ม. จาํนวน ๑ ตู ้
 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
๙๑.๖ ลกึไมน้่อยกวา่ ๔๕.๗ สงูไมน้่อยกวา่ ๑๘๓ ซ.ม. จาํนวน ๑ ตู ้
 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
๙๑.๖ ลกึไมน้่อยกวา่ ๔๕.๗ สงูไมน้่อยกวา่ ๑๘๓ ซ.ม. จาํนวน ๑ ตู ้
 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กชนิด ๒ บาน(มอก.)ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่ 
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	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าโมเดมและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม...........๖,๔๐๐........บาท
	Uเงินอุดหนุน U         รวม...........๑๐,๐๐๐....บาท
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำU        Uรวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาทU
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ฯลฯ
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม.......๘๙,๔๐๐..........บาท
	UแผนงานเคหะและชุมชนU
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองช่าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ
	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.......๘๑๙,๐๒๗.........บาท
	Uค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างU        รวม.....๕,๒๙๖,๔๐๓......บาท
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำ U        Uรวม.......๓๓๙,๗๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	...............................................................................................................................................................................................
	Uแผนงานการศึกษา
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำ U        Uรวม.......๘๐๕,๘๔๐.........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	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
	Uแผนงานการเกษตร
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.........๒๐,๐๐๐.........บาท
	Uค่าวัสดุ U         Uรวม.........๑๐,๐๐๐.........บาท
	UแผนงานสาธารณสุUข
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.........๒๐,๐๐๐..........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในตำบล
	Uค่าวัสดุU          Uตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐         บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารเคมี สำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯลฯ
	Uแผนงานงบกลาง
	U๑.งานงบกลางU         Uรวม........๑,๑๔๗,๐๐๐....บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (สปสช.)
	Uบำเหน็จ/บำนาญU        Uรวม.......๑๗๕,๐๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

	รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
	Uแผนงานบริหารงานทั่วไป
	Uเงินเดือนฝ่ายการเมืองU        Uรวม.....๓,๐๐๓,๑๒๐......บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาฯ / รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ / เลขานุการสภาฯ
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำU        Uรวม......๓,๐๓๑,๕๐๐........บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน    ๖๗,๒๐๐   บาท
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   ๖๗,๒๐๐   บาท
	*เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   ๔๒,๐๐๐    บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าปรับปรุงอัตราค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ ผู้บริหาร
	Uค่าใช้สอยU         Uรวม.......๙๘๐,๐๐๐........บาท
	* ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
	องค์กร  สตรีและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รังวัดแนวเขต ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในตำบลบ้านนา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสำหรับกรณีทั่วไปและแทนตำแหน่งว่างของสมาชิกหรือผู้บริหาร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีและงานที่สำคัญต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และโทรศัพท์ทางไกล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ธนาณัติ โทรเลข ดวงตราไปรษณีย์ เช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตตำบล เช่น ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าโมเดมและพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
	Uค่าครุภัณฑ์ U         รวม...........๖,๔๐๐........บาท
	Uเงินอุดหนุน U         รวม...........๑๐,๐๐๐....บาท
	Uเงินเดือนฝ่ายประจำU        Uรวม.......๑,๗๓๖,๐๐๐......บาทU
	เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ  และเงินเพิ่มค่าครองชีพต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการกองคลัง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  พวงมาลา ในงานพิธีต่างๆ
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