
             
 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

....................................................... 
 
ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จะได(เสนอร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค�การบริหารส�วนตําบล จึง
ขอแถลงให(ท�านประธาน และสมาชิกทุกท�านได(ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินงานในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังต�อไปนี้ 
 

๑. สถานการณ�คลัง 
๑.๑  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 
 ในป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ วันท่ี ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   ๑.๑.๑  มีเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น   ๒๐,๒๑๕,๐๒๐.๘๒ บาท     
   ๑.๑.๒  เงินสะสม    ๘,๕๕๕,๓๗๔.๔๓บาท 
   ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม   ๙,๙๗๐,๔๘๗.๗๘บาท 
   ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว(แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได(เบิกจ�าย 
    จํานวน   ๓    โครงการ   ๔๗,๖๔๐.๐๔บาท 
   ๑.๑.๕  รายการท่ีได(กันเงินไว(โดยยังไม�ได(ก�อหนี้ผูกพัน  
    โครงการรวม       -    โครงการ    -         บาท 
   ๑.๑.๖  เงินกู(คงค(าง      -         บาท 
   

๒. การบริหารงบประมาณ ในป+งบประมาณ ๒๕๕๘ 
(๑)  รายรับจริงท้ังสิ้น  ๓๓,๖๘๓,๐๖๓.๔๗ บาท   ประกอบด(วย 
 หมวดภาษีอากร            ๑๙๔,๔๐๖.๓๐ บาท 
 หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  ๔๑,๒๖๗.- บาท 
 หมวดรายได(จากทรัพย�สิน           ๒๓๖,๓๔๘.๓๘ บาท 
 หมวดรายได(จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�  - บาท 
 หมวดรายได(เบ็ดเตล็ด    ๙๔,๖๙๕.- บาท 
 หมวดรายได(จากทุน    ๑,๖๘๐.- บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร       ๑๖,๕๑๒,๒๒๒.๖๘ บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         ๕,๓๐๐,๗๘๒.- บาท 
(๒) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให(โดยระบุวัตถุประสงค�       ๑๑,๓๐๑,๖๖๒.-      บาท 
          
 
  

 



 
 
 
 
(๓) รายจ�ายจริง  จํานวน       ๓๐,๘๖๔,๘๘๘.๓๕     บาท  ประกอบด(วย 
 งบกลาง        ๔๔๖,๗๗๘.-บาท 
 งบบุคลากร    ๗,๘๓๗,๘๒๑.-    บาท 
 งบดําเนินการ    ๓,๙๐๐,๒๓๗.๖๒บาท 
 งบลงทุน    ๕,๘๖๑,๑๕๐.-บาท 
 งบรายจ�ายอ่ืน     - บาท 
 งบเงินอุดหนุน     ๔๐๐,๕๘๗.๗๓บาท 

  (๔) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให(โดยระบุวัตถุประสงค� ๑๑,๑๐๘,๒๑๔.-บาท 
(๕) มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน(าท่ี จํานวน๑,๓๑๐,๑๐๐.-บาท 

 
 
 
 
 
         นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประจําป�งบประมาณ  ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
๒.๑  รายรับ 
รายรับ 
 

รายรับจริง 
ป� ๒๕๕๘ 

ประมาณการ 
ป� ๒๕๕๙ 

ประมาณการ 
ป� ๒๕๖๐ 

รายได(จัดเก็บ    
      หมวดภาษีอากร ๑๙๔,๔๐๖.๓๐ ๒๗๐,๐๐๐.- ๒๙๘,๐๐๐.- 
      หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และ
ใบอนุญาต 

๔๑,๒๖๗.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- 

      หมวดรายได(จากทรัพย�สิน ๒๓๖,๓๔๘.๓๘ ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐ 
      หมวดรายได(จากสาธารณูปโภค และ
การพาณิชย� 

 - - 

      หมวดรายได(เบ็ดเตล็ด ๙๔,๖๙๕.๑๑ ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- 
      หมวดรายได(จากทุน ๑,๖๘๐.- - ๒,๐๐๐.- 
รวมรายได(จัดเก็บ ๕๖๘,๓๙๖.๗๙ ๘๗๐,๐๐๐.- ๙๐๐,๐๐๐.- 
รายได(ท่ีรัฐบาลเก็บแล(วจัดสรรให(องค�กร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน 

   

      หมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๕๑๒,๒๒๒.๖๘ ๑๖,๔๐๐,๐๐๐.- ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.- 
รวมรายได(ท่ีรัฐบาลเก็บแล(วจัดสรรให(องค�กร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน 

๑๖,๕๑๒,๒๒๒.๖๘ ๑๖,๔๐๐,๐๐๐.- ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.- 

รายได(ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ิน 

   

      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ๕,๓๐๐,๗๘๒.- ๙,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.- 
           รวมรายได( ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให(
องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

๕,๓๐๐,๗๘๒.- ๙,๐๐๐,๐๐๐.- ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.- 

ร า ย ไ ด( ท่ี รั ฐบ าล อุดหนุ น ให( โ ด ยร ะ บุ
วัตถุประสงค� 

   

           รวมรายได(ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให(โดย
ระบุวัตถุประสงค� 

๑๑,๓๐๑,๖๖๒.- - - 

                                             รวม ๓๓,๖๘๓,๐๖๓.๔๗ ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.- ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.- 
 

           
 
 
 



 
 
           

 
คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 

 
๒.๒  รายจ�าย 
 
                    งบ รายจ�ายจริง 

ป� ๒๕๕๘ 
งบประมาณ 
ป� ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
ป� ๒๕๖๐ 

จ�ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 

๔๔๖,๗๗๘.- ๑,๕๗๘,๒๐๐.- ๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- 

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค�าจ(างประจํา 
และ ค�าจ(างชั่วคราว 

๗,๘๓๗,๘๒๑.- ๙,๑๓๑,๘๐๐.- ๙,๙๒๘,๔๓๐.- 

งบดําเนินการ(หมวดค�าตอบแทน ใช(สอย
และวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค) 

๓,๙๐๐,๒๓๗.๖๒ ๖,๖๔๑,๐๐๐.- ๗,๙๔๕,๑๐๐.- 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร(าง) 

๕,๘๖๑,๑๕๐.- ๘,๔๖๘,๕๐๐.- ๖,๐๘๐,๗๕๐.- 

งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) - - - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๔๐๐,๕๘๗.๗๓ ๔๔๒,๕๐๐.- ๔๗๗,๕๐๐.- 
                     รวม ๑๘,๔๔๖,๕๗๔.๓๕ ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.- ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
       

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 

หลักการ 
                       ด(าน                    ยอดรวม 
ด(านบริหารท่ัวไป  
         แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๖๙๙,๓๔๐.- 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๔๐,๐๐๐.- 
ด(านบริการชุมชนและสังคม  
         แผนงานการศึกษา ๒,๘๐๐,๐๐๐.- 
         แผนงานสาธารณสุข ๑๔๒,๕๐๐.- 
         แผนงานสังคมสงเคราะห� ๑๑๐,๐๐๐.- 
         แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๓๐๕,๙๔๐.- 
         แผนสร(างความเข(มแข็งของชุมชน ๓๒๐,๐๐๐.- 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘๓๔,๐๐๐.- 
         แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - 
ด(านเศรษฐกิจ  
         แผนงานการเกษตร ๘๐,๐๐๐.- 
        แผนงานการพาณิชย� - 
ด(านดําเนินงานอ่ืน  
        แผนงานงบกลาง ๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- 
                                              งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
๐๐๑๑๑ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
๐๐๑๑๒ 

งานบริหารงานคลัง 
๐๐๑๑๓ 

รวม 

งบบุคลากร ๖,๐๗๙,๗๔๐.-                   - ๑,๖๔๔,๗๐๐.- ๗,๗๒๔,๔๔๐.- 
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) ๒,๐๕๒,๗๒๐.- - - ๒,๐๕๒,๗๒๐.- 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) ๔,๐๒๗,๐๒๐.- - ๑,๖๔๔,๗๐๐.- ๕,๖๗๑,๗๒๐.- 
งบดําเนินการ ๔,๑๒๑,๘๐๐.-  ๕๘๐,๐๐๐.- ๔,๗๐๑,๘๐๐.- 
       ค�าตอบแทน ๑,๑๒๐,๐๐๐.- - ๑๙๐,๐๐๐.- ๑,๓๑๐,๐๐๐.- 
       ค�าใช(สอย ๑,๘๘๐,๐๐๐.- - ๒๗๐,๐๐๐.- ๒,๑๕๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ ๖๗๐,๐๐๐.- - ๑๑๐,๐๐๐.- ๗๘๐,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค ๔๕๑,๘๐๐.- - ๑๐,๐๐๐.- ๔๖๑,๘๐๐.- 
งบลงทุน ๑๖๒,๕๐๐.- - ๑๕,๖๐๐.- ๑๗๘,๑๐๐.- 
      ค�าครุภัณฑ� ๑๒,๕๐๐.- - ๑๕,๐๐๐.- ๒๗,๕๐๐.- 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง ๑๕๐,๐๐๐.- - - ๑๕๐,๐๐๐.- 
งบเงินอุดหนุน ๙๕,๐๐๐.- - - ๙๕,๐๐๐.- 
      เงินอุดหนุน ๙๕,๐๐๐.- - - ๙๕,๐๐๐.- 
            รวม ๑๐,๔๕๙,๐๔๐.- - ๒,๒๔๐,๓๐๐.- ๑๒,๖๙๙,๓๔๐.- 
 
 
 

๖ 



 
รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 
รักษาความสงบภายใน 

๐๐๑๒๑ 

งานเทศกิจ 
 

๐๐๑๒๒ 

งานปAองกันภัยฝ*ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

๐๐๑๒๓ 

รวม 

งบบุคลากร     
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - - 
งบดําเนินการ   ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - - 
       ค�าใช(สอย - - ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ - - ๓,๐๐๐.- ๓,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
      ค�าครุภัณฑ� - - - - 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - - 
งบเงินอุดหนุน     
      เงินอุดหนุน - - - - 
     รวม   ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.- 
               

๗ 



 
รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

๐๐๒๑๑ 

งานระดับก�อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

๐๐๒๑๒ 

งานระดับมัธยมศึกษา 
 

๐๐๒๑๓ 

งานศึกษาไม�กําหนดระดับ 
 

๐๐๒๑๔ 

รวม 

งบบุคลากร ๕๘๓,๓๕๐.- ๔๘๗,๘๐๐.-   ๑,๐๗๑,๑๕๐.- 
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) ๕๘๓,๓๕๐.- ๔๘๗,๘๐๐.- - - ๑,๐๗๑,๑๕๐.- 
งบดําเนินการ ๓๐๑,๐๐๐.- ๖๔๖,๓๐๐.- - ๑๑๐,๐๐๐.- ๑,๐๕๗,๓๐๐.- 
       ค�าตอบแทน ๕๖,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- - - ๗๑,๐๐๐.- 
       ค�าใช(สอย ๑๗๐,๐๐๐.- ๓๘๓,๕๐๐.- - ๑๑๐,๐๐๐.- ๖๖๓,๕๐๐.- 
       ค�าวัสดุ ๕๐,๐๐๐.- ๒๔๗,๘๐๐.- - - ๒๙๗,๘๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค ๒๕,๐๐๐.- - - - ๒๕,๐๐๐.- 
งบลงทุน ๖๑,๖๕๐.- ๒๘๙,๙๐๐.- - - ๓๕๑,๕๕๐.- 
      ค�าครุภัณฑ� ๖๑,๖๕๐.- ๓๙,๙๐๐.- - - ๑๐๑,๕๕๐.- 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - ๒๕๐,๐๐๐.- - - ๒๕๐,๐๐๐.- 
งบเงินอุดหนุน  ๓๒๐,๐๐๐.-   ๓๒๐,๐๐๐.- 
      เงินอุดหนุน - ๓๒๐,๐๐๐.- - - ๓๒๐,๐๐๐.- 
              รวม ๙๔๖,๐๐๐.- ๑,๗๔๔,๐๐๐.- - ๑๑๐,๐๐๐.- ๒,๘๐๐,๐๐๐.- 

 ๘ 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

๐๐๒๒๑ 

งานโรงพยาบาล 
 

๐๐๒๒๒ 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

๐๐๒๒๓ 

งานศูนย�บริการ 
สาธารณสุข 
๐๐๒๒๔ 

รวม 

งบบุคลากร      
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - - - 
งบดําเนินการ   ๙๐,๐๐๐.-  ๙๐,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - - - 
       ค�าใช(สอย - - - -  
       ค�าวัสดุ - - ๙๐,๐๐๐.- - ๙๐,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      
      ค�าครุภัณฑ� - - - - - 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - - - 
งบเงินอุดหนุน   ๕๒,๕๐๐.-  ๕๒,๕๐๐.- 
      เงินอุดหนุน - - ๕๒,๕๐๐.- - ๕๒,๕๐๐.- 
            รวม - - ๑๔๒,๕๐๐.- - ๑๔๒,๕๐๐.- 

 
 

๙ 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห� (๐๐๒๓๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห� 
๐๐๒๓๑ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
๐๐๒๓๒ 

รวม 

งบบุคลากร    
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - 
งบดําเนินการ  ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - 
       ค�าใช(สอย - ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ - - - 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
      ค�าครุภัณฑ� - - - 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
      เงินอุดหนุน - - - 
         รวม - ๑๑๐,๐๐๐.- ๑๑๐,๐๐๐.- 

 
 
 

๑๐ 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานเคหะชุมชน (๐๐๒๔๐) 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๐๐๒๔๑ 

งานไฟฟAาถนน 
 

๐๐๒๔๒ 

งานสวนสาธารณะ 
 

๐๐๒๔๓ 

งานกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

๐๐๒๔๔ 

งานบําบัดน้ําเสีย 
 

๐๐๒๔๕ 

รวม 

งบบุคลากร ๑,๑๓๒,๘๔๐.-      ๑, ๓๒,๘๔๐.- 
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) ๑,๑๓๒,๘๔๐.- - - - - ๑,๑๓๒,๘๔๐.- 
งบดําเนินการ ๖๗๒,๐๐๐.-     ๖๗๒,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน ๙๒,๐๐๐.- - - - - ๙๒,๐๐๐.- 
       ค�าใช(สอย ๑๕๐,๐๐๐.- - - - - ๑๕๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ ๔๓๐,๐๐๐.- - - - - ๔๓๐,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - - -  
งบลงทุน  ๕,๕๐๑,๑๐๐.-    ๕,๕๐๑,๑๐๐.- 
      ค�าครุภัณฑ� - ๒,๒๗๑,๐๐๐.- - - - ๒,๒๗๑,๐๐๐.- 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - ๓,๒๓๐,๑๐๐.- - - - ๓,๒๓๐,๑๐๐.- 
งบเงินอุดหนุน       
      เงินอุดหนุน - - - - - - 
          รวม ๑,๘๐๔,๘๔๐.- ๕,๕๐๑,๑๐๐.- - - - ๗,๓๐๕,๙๔๐.- 

 
 

๑๑ 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร(างความ
เข(มแข็งของชุมชน 

๐๐๒๕๑ 

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็ง
ชุมชน 

๐๐๒๕๒ 

รวม 

งบบุคลากร    
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - 
งบดําเนินการ  ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - 
       ค�าใช(สอย - ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ - - - 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
      ค�าครุภัณฑ� - - - 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
      เงินอุดหนุน - - - 
รวม  ๓๒๐,๐๐๐.- ๓๒๐,๐๐๐.- 

 
 

๑๒ 



รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๐๐๒๖๑ 

งานกีฬาและ 
นันทนาการ 

 
 

๐๐๒๖๒ 

งานศาสนาและ 
วัฒนธรรมท(องถิ่น 

 
 

๐๐๒๖๓ 

งานวิชาการวางแผนและ
ส�งเสริมการท�องเที่ยว 

 
 

๐๐๒๖๔ 

รวม 

งบบุคลากร      
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - - - 
งบดําเนินการ  ๒๔๐,๐๐๐.- ๕๓๔,๐๐๐.- - ๗๗๔,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - - - 
       ค�าใช(สอย - ๑๗๐,๐๐๐.- ๕๓๔,๐๐๐.- - ๗๐๔,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ - ๗๐,๐๐๐.- - - ๗๐,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน  ๕๐,๐๐๐.-   ๕๐,๐๐๐.- 
      ค�าครุภัณฑ� - ๕๐,๐๐๐.- - - ๕๐,๐๐๐.- 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - - - 
งบเงินอุดหนุน   ๑๐,๐๐๐.-  ๑๐,๐๐๐.- 
      เงินอุดหนุน - - ๑๐,๐๐๐.- - ๑๐,๐๐๐.- 
          รวม - ๒๙๐,๐๐๐.- ๕๔๔,๐๐๐.- - ๘๓๔,๐๐๐.- 

 

๑๓ 



 
รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) 
งาน 
งบ 

งานส�งเสริมการเกษตร 
๐๐๓๒๑ 

งานอนุรักษ�แหล�งน้ําและป*าไม( 
๐๐๓๒๒ 

รวม 

งบบุคลากร    
       เงินเดือน (ฝJายการเมือง) - - - 
       เงินเดือน (ฝJายประจํา) - - - 
งบดําเนินการ ๘๐,๐๐๐.-  ๘๐,๐๐๐.- 
       ค�าตอบแทน - - - 
       ค�าใช(สอย ๖๐,๐๐๐.- - ๖๐,๐๐๐.- 
       ค�าวัสดุ ๒๐,๐๐๐.- - ๒๐,๐๐๐.- 
       ค�าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
      ค�าครุภัณฑ� - - - 
      ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง - - - 
งบเงินอุดหนุน    
      เงินอุดหนุน - - - 
รวม ๘๐,๐๐๐.- - ๘๐,๐๐๐.- 

 
                 

๑๔ 



 
 
 
 
 

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 
งาน 
งบ 

งานงบกลาง 
๐๐๔๑๑ 

รวม 

 
งบกลาง 
 
 

 
๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- 

 
๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

                  

๑๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



             
 

-ร�าง- 
ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

...................................................... 
  โดยท่ีเปKนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปLจจุบัน) มาตรา ๘๗ จึงตราข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ึนไว(โดยความ
เห็นชอบของสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว และโดยอนุมัติของนายอําเภอบ(านโปJง ดังต�อไปนี้ 
  ข(อ ๑  ข(อบัญญัตินี้เรียกว�า ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ข(อ ๒  ข(อบัญญัตินี้ให(ใช(บังคับต้ังแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ เปKนต(นไป 
  ข(อ ๓  งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให(ต้ังจ�ายเปKนจํานวนรวม
ท้ังสิ้น    ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได(ดังนี้ 
  ข(อ ๔  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได(จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป เปKนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
                          แผนงาน                    ยอดรวม 
ด(านบริหารท่ัวไป  
         แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๖๙๙,๓๔๐.- 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๔๐,๐๐๐.- 
ด(านบริการชุมชนและสังคม  
         แผนงานการศึกษา ๒,๘๐๐,๐๐๐.- 
         แผนงานสาธารณสุข ๑๔๒,๕๐๐.- 
         แผนงานสังคมสงเคราะห� ๑๑๐,๐๐๐.- 
         แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๓๐๕,๙๔๐.- 
         แผนสร(างความเข(มแข็งของชุมชน ๓๒๐,๐๐๐.- 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๘๓๔,๐๐๐.- 
         แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - 
ด(านเศรษฐกิจ  
         แผนงานการเกษตร ๘๐,๐๐๐.- 
        แผนงานการพาณิชย� - 
ด(านดําเนินงานอ่ืน  
        แผนงานงบกลาง ๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- 
                                              งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๓๕,๘๙๙,๗๘๐.- 

 
 
            
   

       



 
      
 
  
  ข(อ ๕  ให(นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ี
ได(รับอนุมัติให(เปKนไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  ข(อ ๖  ให(นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว มีหน(าท่ีรักษาการให(เปKนไปตาม
ข(อบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
    
      (ลงนาม)................................................... 
       (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
      นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
    อนุมัติ 
 
 
 
(ลงนาม)............................................... 
  (นายสมยศ   พุ�มน(อย) 
ตําแหน�ง   นายอําเภอบ(านโปJง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

หมวดภาษีอากร        
        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๒๘,๙๙๖.๐๐ ๑๓๖,๗๒๘.๐๐ ๑๔๐,๐๑๓ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.- 
        ภาษีบํารุงท(องที่ ๒๔,๒๗๕.๖๒ ๒๖,๘๔๒.๔๐ ๒๘,๔๕๒.๘๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๒ ๕๐,๐๐๐.- 
        ภาษีปNาย ๔,๕๕๖.๐๐ ๔,๓๔๐.๐๐ ๖,๙๑๕.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๕ ๔๘,๐๐๐.- 
       อากรการฆ�าสัตว� - -   -   
       อากรรังนกอีแอ�น - -   -   
       ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค�าปลีกสูบ - -   -   
       ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานค(าปลีกน้ํามัน - -   -   
ค�าธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผู(เข(าพักโรงแรม - -   -   
                                  รวมหมวดภาษีอากร ๑๕๗,๘๒๗.๖๒ ๑๖๗,๙๑๐.๔๐ ๑๗๕,๓๘๐.๘๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๙๘,๐๐๐.- 
 

 
 
 
 
 

               

๑๘ 



 
 
 

 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต        
     ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ�าสัตว�และจําหน�ายเนื้อสัตว� - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมประทับตรารับรองให(จําหน�ายเนื้อสัตว� - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย - - - - - -  
ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย� - - - - - -  
     ค�าธรรมเนียมปPดปNายประกาศ - ๖๐.๐๐ ๑๖๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าปรับผู(กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าปรับการผิดสัญญา - - ๑๗,๙๒๘.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๕๙๘.๐๐ ๖๙๔.๒๕ ๕,๕๖๔.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าใบอนุญาตประกอบการค(าสําหรับกิจการที่เปKน
อันตรายต�อสุขภาพ 

๒๑,๒๐๐.๐๐ ๒๒,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าธรรมเนียม   ค�าปรับและใบอนุญาต ๒๔,๗๙๘.๐๐ ๒๔,๒๕๔.๒๕ ๔๗,๕๕๒.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

                   

 
   ๑๙  



 
 
 
 
 

 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

หมวดรายได(จากทรัพย�สิน        
ค�าเช�าที่ดิน - - - - - - - 
     ค�าเช�าหรือบริการสถานที่ - - - - - - - 
     ดอกเบี้ย ๘๗,๓๙๔.๓๓ ๑๑๘,๒๕๑.๘๑ ๒๒๒,๓๒๐.๘๕ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     เงินปLนผลหรือเงินรางวัลต�าง ๆ  - - - - - - - 
     ค�าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด - - - - - - - 
     รายได(จากทรัพย�สินอื่น ๆ  - - - - - - - 
 รวมหมวดรายได(จากทรัพย�สิน ๘๗,๓๙๔.๓๓ ๑๑๘,๒๕๑.๘๑ ๒๒๒,๓๒๐.๘๕ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒
๐ 



 
 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

หมวดรายได(จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�        
     เงินช�วยเหลือท(องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ - - - - - - - 
     เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการ
พาณิชย� 

- - - - - - - 

     รายได(จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� - - - - - - - 
           รวมหมวดรายได(จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� - - - - - - - 
หมวดรายได(เบ็ดเตล็ด        
     เงินที่มีผู(อุทิศให( - - - - - - - 
     ค�าขายแบบแปลน ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าเขียนแบบแปลน - -      
     ค�าจําหน�ายแบบพิมพ�และคําร(อง - -      
     ค�ารับรองสําเนาและถ�ายเอกสาร - -      
ค�าสมัครสมาชิกห(องสมุด - -      
     รายได(เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค�าจดทะเบียนพาณิชย�) ๕๒,๖๖๘.๐๐ ๓,๔๗๐.๐๐ ๒,๖๒๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
  รวมหมวดรายได(เบ็ดเตล็ด ๗๗,๑๖๘.๐๐ ๓๔,๔๗๐.๐๐ ๓๘,๖๒๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
              

 
 



              
 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

หมวดรายได(จากทุน        
     ค�าขายทอดตลาดทรัพย�สิน - - ๒,๔๖๐. - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวดรายได(จากทุน - - ๒,๔๖๐.- ๑,๖๘๐.- ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
หมวดภาษีจัดสรร        
ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�หรือล(อเลื่อน - - - - - - - 
ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  ๘,๐๓๙,๙๓๓.๖๓ ๗,๓๓๘,๑๖๖.๔๓ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
ภาษีมูลค�าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร  ๕% - - - - -  - 
ภาษีมูลค�าเพิ่ม ๑/๙ ๓,๓๙๑,๕๖๓.๖๙ ๓,๖๗๘,๙๖๓.๘๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๘๗,๕๓๗.๙๗ ๑๒๐,๙๖๙.๓๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     ภาษีสุรา ๑,๑๑๖,๔๗๓.๗๔ ๑,๒๓๗,๐๘๙.๔๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     ภาษีสรรพสามิต ๒,๔๔๑,๙๐๘.๖๗ ๑,๖๘๓,๖๑๘.๐๙ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ภาษีการพนัน - - - - -  - 
     ภาษียาสูบ - - - - -  - 
     อากรประมง - - - - -  - 
     ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนียมปJาไม( - - - - -  - 
     ค�าภาคหลวงแร� ๔๖,๕๗๘.๗๖ ๘๐,๓๖๗.๘๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค�าภาคหลวงปPโตรเลียม ๑๐๐,๗๒๘.๙๖ ๗๓,๙๖๖.๔๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๕ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 เงินที่เก็บตามกฎหมายว�าด(วยอุทยานแห�งชาติ - - - - -  - 
ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ๑,๐๘๘,๓๕๘.๐๐ ๙๑๘,๔๕๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๗ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 

 
 
 

รายรับจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

     กฎหมายที่ดิน - - - - - - - 
     อากรประทานบัตรและอาชญา
บัตรประมง 

- - - - - - - 

     ค�าธรรมเนียมน้ําบาดาล - - - - - - - 
     ค�าธรรมเนียมสนามบิน - - - - - - - 

รวมหมวดภาษีจัดสรร ๑๖,๓๑๓,๐๘๓.๔๐ ๑๕,๑๓๑,๕๙๑.๓๙ ๑๕,๑๓๑,๕๙๑.๓๙ ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๓๙ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        
     เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท.ที่
มีการบริหารจัดการที่ดี 

- -   -   

     เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน(าที่และ 

๕,๓๕๓,๕๒๑.๐๐ ๖,๑๒๐,๒๔๑.๐๐ ๕,๒๖๗,๐๘๓.๐๐ ๕,๖๔๔,๗๔๐.๐๐- ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
- 

      ภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา - - - - - - - 
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๓๕๓,๕๒๑.๐๐ ๖,๑๒๐,๒๔๑.๐๐ ๕,๒๖๗,๐๘๓.๐๐ ๕,๖๔๔,๗๔๐.๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕.๓๔ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมทุกหมวด ๑๕,๙๑๘,๖๔๑.๐๘ ๒๑,๕๑๐,๔๔๗.๙๕ ๒๑,๙๒๕,๐๕๒.๘๖ ๒๑,๒๖๒,๖๖๕.๐๔ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ ๓๗.๐๔ ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 

  ๒๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ๒๔ 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง   จังหวัดราชบุรี 
............................................. 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.-  บาท    แยกเปMน 

รายได(จัดเก็บเอง 
 

๑.  หมวดภาษีอากร     ตั้งไว(รวม ๒๙๘,๐๐๐.- บาท   
 ๑.๑  ภาษีบํารุงท(องท่ี    จํานวน            ๕๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มในการจัดเก็บภาษีจะเพ่ิมข้ึน 
 ๑.๒  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจัดเก็บภาษีจะเท�าเติม 
 ๑.๓  ภาษีปNาย     จํานวน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มในการจัดเก็บภาษีจะเพ่ิมข้ึน 
 
๒.  หมวดค�าธรรมเนียมและค�าปรับใบอนุญาต  ตั้งไว(รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๑  ค�าธรรมเนียมปPดปNายประกาศ  จํานวน      ๕,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะเก็บได(เท�าเดิม 
 ๒.๒  ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะเก็บได(เท�าเดิม 
 ๒.๓  ค�าปรับผู(กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน    ๑๕,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะเก็บได(เท�าเดิม 
 ๒.๔  ค�าใบอนุญาตประกอบการค(าสําหรับกิจการ จํานวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
       ท่ีเปKนอันตรายจากสุขภาพ 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะเก็บได(เท�าเดิม  
 ๒.๕ ค�าปรับการผิดสัญญา    จํานวน  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะเก็บได(เท�าเดิม 
 
๓.  หมวดรายได(จากทรัพย�สิน    ตั้งไว(รวม          ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
 ๓.๑  ค�าดอกเบ้ีย     จํานวน    ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะได(รับดอกเบ้ียเท�าเดิม 
 
๔.  หมวดรายได(เบ็ดเตล็ด    ตั้งไว(รวม ๒๐๐,๐๐๐.- บาท  
 ๔.๑  ค�าขายแบบแปลน    จํานวน   ๑๘๕,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา   เนื่องจากคาดว�าจะขายแบบแปลนได(เท�าเดิม 



 ๔.๒  รายได(เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (ค�าจดทะเบียนพาณิชย�) จํานวน      ๑๕,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะจดทะเบียนพาณิชย�เท�าเดิม 
 
๕.  หมวดรายได(จากทุน     ต้ังไว(รวม ๒,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๑  ค�าขายทอดตลาดทรัพย�สิน   จํานวน           ๒,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะขายทอดตลาดทรัพย�สินได(เพ่ิมข้ึน   
             

 
รายได(ที่รัฐบาลเก็บแล(วจัดสรรให(องค�กรปกครองส�วนท(องถิ่น 

  
๕.  หมวดภาษีจัดสรร      ตั้งไว(รวม  ๑๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๑  ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน     ๘,๐๐๐,๐๐๐.-   บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได(เท�าเดิม 
 ๕.๒  ภาษีมูลค�าเพ่ิม ๑/๙     จํานวน   ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได(เท�าเดิม 
 ๕.๓  ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน      ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได(เท�าเดิม 
 ๕.๔  ภาษีสุรา      จํานวน   ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได(เท�าเดิม 

๕.๕  ภาษีสรรพสามิต     จํานวน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(เท�ากับป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได(เท�าเดิม 
 ๕.๖  ค�าภาคหลวงแร�     จํานวน       ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มภาษีจัดสรรจะเพ่ิมข้ึน 
 ๕.๗  ค�าภาคหลวงปPโตรเลียม    จํานวน      ๓๐๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มภาษีจัดสรรจะเพ่ิมข้ึน 
 ๕.๘  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล  จํานวน     ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มภาษีจัดสรรจะเพ่ิมข้ึน 
  

รายได(ที่รัฐบาลอุดหนุนให(องค�กรปกครองส�วนท(องถิ่น 
๖.  หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว(รวม   ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.- บาท   
 ๖.๑  เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ  จํานวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-   บาท 
       หน(าท่ีและภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา 
ประมาณการไว(สูงกว�าป+ท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าแนวโน(มเงินอุดหนุนท่ัวไปจะเพ่ิมข้ึน 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอด
ต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)        
งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)        
   งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)        
       หมวดเงินเดือน (ฝ*ายการเมือง) 
(๕๒๑๐๐๐) 

       

        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 
(๒๑๐๑๐๐) 

    ๕๑๔,๐๘๐.๐๐  ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ 

           - เพื่อจ�ายเปKนเงินเดือนนายก/รองนายก ๔๒๓,๕๐๐.๐๐ ๔๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ ๕๑๔,๐๘๐.๐๐  ๕๑๔,๐๘๐.๐๐ 

        ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง
นายก/รองนายก (๒๑๐๒๐๐) 

    ๔๒,๑๒๐.๐๐  ๔๒,๑๒๐.๐๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนประจํา
ตําแหน�งนายก/รองนายก 

๓๔,๗๒๗.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐  ๔๒,๑๒๐.๐๐ 

        ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก (๒๑๐๓๐๐) 

    ๔๒,๑๒๐.๐๐  ๔๒,๑๒๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอด
ต�าง 
(%) 

๒๕๖๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

๓๔,๗๒๗.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐   

       ประเภทค�าตอบแทนเลขานุการนายก 
อบต. (๒๑๐๔๐๐) 

    ๘๖,๔๐๐.๐๐   

          - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนเลขานุการ
นายก อบต. 

๗๐,๑๙๖.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐   

      ประเภทค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล (๒๑๐๖๐๐) 

    ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐   

         - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล 

๑,๐๔๓,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐   

       ประเภทค�าตอบแทนอื่น (๒๑๐๗๐๐)     ๓๓๑,๒๐๐.๐๐   
         - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนเลขานุการ
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล 

๗๐,๑๙๖.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๓๑,๒๐๐.๐๐ ๓๓๑,๒๐๐.๐๐ ๓๓๑,๒๐๐.๐๐   

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ*ายการเมือง) ๑,๖๗๖,๗๐๘.๐๐ ๒,๐๒๔,๖๔๐.๐๐ ๒,๐๓๘,๓๒๐.๐๐ ๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐ ๒,๐๓๘,๓๒๐.๐๐   
    หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)        
       ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) 
 

    ๑,๘๔๖,๖๘๐.๐๐   



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ป� ๒๕๕๙ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๖๐ 

         - เพื่อจ�ายเปKนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป+ 

๓๔,๗๒๗.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๔๒,๑๒๐.๐๐ ๑,๘๔๖,๖๘๐.๐๐   

       ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน 
(๒๒๐๒๐๐) 

    ๑๖๙,๐๒๐.๐๐   

        - เพื่อจ�ายเปKนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานส�วนตําบล 

๗๐,๑๙๖.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๘๖,๔๐๐.๐๐ ๑๖๙,๐๒๐.๐๐   

      ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐)     ๑๕๑,๒๐๐.๐๐   
        - เ พื่อจ�ายเปKนเงินประจําตําแหน�งปลัด 
อบต. รองปลัด อบต. หัวหน(าสํานักปลัด อบต. 

๑,๐๔๓,๓๖๐.๐๐ ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐.๐๐ ๑๕๑,๒๐๐.๐๐   

      ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง 
(๒๒๐๖๐๐) 

    ๑,๓๙๔,๗๖๐.๐๐   

        - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(างของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 

๗๐,๑๙๖.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๓๑,๒๐๐.๐๐ ๓๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๓๙๔,๗๖๐.๐๐   

      ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง 
(๒๒๐๗๐๐) 

๑,๖๗๖,๗๐๘.๐๐ ๒,๐๒๔,๖๔๐.๐๐ ๒,๐๓๘,๓๒๐.๐๐ ๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐   

       - เพื่อจ�ายเปKนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ(าง 

    ๑๖๘,๐๐๐.๐๐   

      ประเภทค�าตอบแทนอื่น (๒๒๑๑๐๐)     ๖๗,๒๐๐.๐๐   
- เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนปลัด อบต.   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๗,๒๐๐.๐๐   



 
 
 

ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ 

 ๑,๐๖๐,๒๐๐.๐๐ ๑,๑๒๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๖๕๘,๔๐๐.๐๐ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

     รวมหมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา)     ๒,๘๖๒,๓๖๐.๐๐ ๓.๓ ๓,๗๙๖,๘๖๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร   ๒๓๖,๓๐๐.๐๐ ๑๖๙,๐๒๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔,๙๑๕,๐๘๐.๐๐ ๓.๕ ๕,๘๓๕,๑๘๐.๐๐ 

งบดําเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)        
    หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)  ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐    
      ประเภทค�าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอัน
เปMนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถิ่น 
(๓๑๐๑๐๐) 

      ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนผู(ปฏิบัติ
ราชการแก� อบต. เช�นคณะกรรมการตรวจงานจ(าง 

 ๙๘๔,๒๔๐.๐๐ ๗๓๗,๒๘๐.๐๐ ๙๕๑,๙๖๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

         - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนอื่นเปKนกรณี
พิเศษแก�พนักงานส�วนตําบล ลูกจ(าง พนักงานจ(าง  

    ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (๓๑๐๓๐๐) 

 ๒๘๐,๖๘๐.๐๐ ๓๑๖,๘๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐   ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

         -  เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานส�วนตําบล 

    ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

      ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
(๓๑๐๕๐๐) 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐   ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

        - เพื่อจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
ให(แก�ผู(บริหาร พนักงานส�วนตําบล 

 ๑๓,๓๔๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

      ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)       ๗๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

       - เพื่อจ�ายเปKนเงินค�าเช�าบ(านให(แก�พนักงาน
ส�วนตําบล ขององค�การบริหารส�วนตําบล และผู(มี
สิทธิตามระเบียบฯ  

 ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

                              รวมหมวดค�าตอบแทน  ๘๖,๗๓๘.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๕ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
       ประเภทรายจ�ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ 
(๓๒๐๑๐๐) 

      ๓๑๕,๐๐๐.๐๐ 

          ๑.  ค�าโฆษณาและเผยแพร�  ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
          ๒.  ค�าจัดทําปNายประชาสัมพันธ�องค�กร   ๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
          ๓.  ค�าจัดทําวารสารผลการดําเนินงาน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
          ๔.  ค�าจ(างเหมาบริการด(านต�าง ๆ ของ
สํานักปลัด 

 ๙๘,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๓๗,๐๐๐.๐๐ -๑.๓๙ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๕.  ค�าจ(างประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป+   

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๖. ค�าจ(างในการรางวัดที่ดิน   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
       ประเภทรายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและ 
พิธีการ (๓๒๐๒๐๐) 

      ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๑. ค�ารับรองในการเลี้ยงรับรอง  ๑,๘๖๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

         ๒.  ค�าเลี้ยงอาหาร-เครื่องดื่ม ในการจัด
ประชุมสภาฯ 

 ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ 

         ๑. โครงการฝUกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผู(บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ(าง 

 ๑๘๙,๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๒.  ค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

 ๑๙,๓๕๗.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๓.  ค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรมและสัมมนา
ตามรูปแบบที่ สถ.กําหนด (ทุกรายการ) 

 ๕๐,๕๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๔.  ค�าของขวัญ ช�อดอกไม( และพวงหรีด 
สําหรับพิธีการต�าง ๆ  

 ๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม๓๒๐๔๐๐)       ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 ๑.  ค�าใช(จ�ายบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ�  ๒๔,๒๕๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ .   ค� า บํ า รุ ง รั กษาหรื อซ� อมแซม ที่ ดินและ
สิ่งก�อสร(าง 

 ๔๘,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๓.  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สิน  ๑,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

                                 รวมหมวดค�าใช(สอย  ๘๗๓,๙๑๖.๒๕ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๕๗,๐๐๐.๐๐ -๑.๒๘ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
     หมวดรายจ�ายค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
      ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)       ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
       -  เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ๔๒,๔๕๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๓ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อจ�ายเปKนค�ารับวารสารรายวัน ราย
สัปดาห� รายเดือน หนังสือพิมพ� 

 ๑๐,๔๑๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

      ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว (๓๓๐๓๐๐)       ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
       - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุงานบ(านงานครัว  ๙,๕๙๗.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
      ประเภทวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)       ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนค�าวัสดุไฟฟNาและวิทยุ เช�น
หลอดไฟ สายไฟ 

 ๔๔,๘๑๘.๐๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

      ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 
(๓๓๐๗๐๐) 

      ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

       -  เพื่อจ�ายเปKนค�าวัสดุยานพาหนะและค�า
ขนส�ง เพื่อเปลี่ยนหรือซ�อมแซม 

 ๔๓,๗๔๗.๘๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

     ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น(๓๓๐๘๐๐)       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
       -  เพื่อจ�ายเปKนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อ
ลื่นใช(กับยานพาหนะ  

 ๑๔๑,๑๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

      ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)       ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
       - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร�เพื่อ
ใช(ในสํานักงาน 

 ๓๕,๘๖๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

      ประเภทวัสดุอื่น ๆ (๓๓๑๗๐๐)       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
       -  เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ�ต�าง ๆ 
ที่ไม�เข(าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

                                   รวมหมวดค�าวัสดุ  ๓๑๗,๕๘๔.๘๙ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดรายจ�ายค�าสาธารณูปโภค 
(๕๓๔๐๐๐) 

       

        ประเภทค�าไฟฟAา ( ๓๔๐๑๐๐)       ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
         - เพื่อจ�ายเปKนค�ากระแสไฟฟNา  ๒๓๑,๕๐๗.๖๗ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
       ประเภทค�าประปา (๓๔๐๒๐๐)       ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
         - เพื่อจ�ายเปKนค�าน้ําประปาสํานักงาน
องค�การบริหารส�วนตําบล 

 ๗,๗๕๑.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทค�าโทรศัพท� ( ๓๔๐๓๐๐)       ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
         - เพื่อจ�ายเปKนค�าเช�าหมายเลขโทรศัพท� 
 

 ๒๕,๓๖๘.๑๘ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

ประเภทค�าบริการโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐)       ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนค�าใช(บริการระบบ
อินเตอร�เน็ต 

 ๑๙,๒๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทค�าไปรษณีย� โทรเลข ธนาณัติ ค�า
ซื้อดวงตราไปรษณีย�ยากร(๓๔๐๔๐๐) 

      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

        - เพื่อจ�ายเปKนค�าไปรษณีย� โทรเลข ธนาณัต 
ค�าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย� 

 ๓,๖๘๑.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าสาธารณูปโภค  ๒๘๗,๕๖๗.๘๕ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐๑,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ  ๑,๕๖๕,๘๐๖.๙๙ ๑,๔๘๗,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ -๑.๓๕ ๓,๒๔๑,๐๐๐.๐๐ 

   งบลงทุน (๕๓๐๐๐๐)        
     หมวดรายจ�ายค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)        
       ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)       ๓๘,๕๐๐.๐๐ 
         ๑.  โตXะทํางาน-พร(อมเก(าอี้ ๑ ชุด  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๐.๐๐ 
         ๒.  ตู(เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบาน
เลื่อน ๔ ฟุต จํานวน ๑ ตู( 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๑ ๕,๐๐๐.๐๐ 

๓. เครื่องดูดฝุJน ขนาด ๒.๕ ลิตร ๑ เครื่อง  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๕ ๐.๐๐ 
  ๔. เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน ๒ ชุด 
 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๓ ๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 
        ๕. เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อพร(อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๒ ๓๓,๕๐๐.๐๐ 

         ประเภทครุภัณฑ�โษณาและแผยแพร� 
(๔๑๐๗๐๐) 

      ๖๘๙,๐๐๐.๐๐ 

        ๑. เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร� 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๓๙,๐๐๐.๐๐ 

        ๒. เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อระบบหอกระจาย
ข�าวไร(สายอัตโนมัติพร(อมติดตั้ง 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๔ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 
(๔๑๐๘๐๐) 

      ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ 

- เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ๔ ประตู 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๙๙ ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าครุภัณฑ�  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๐,๗๐๐.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕.๒ ๑,๕๑๔,๕๐๐.๐๐ 
รวมงบลงทุน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๐,๗๐๐.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕.๒ ๑,๕๒๕,๕๐๐.๐๐ 

    งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        
        หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)        
        ประเภทเงินอุดหนุนองค�กรปกครองส�วน
ท(องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

         - เพื่อจ�ายเปKนเงินอุดหนุนศูนย�ข(อมูลฯ  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

รวมหมวดเงินอุดหนุน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบเงินอุดหนุน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานบริหารงานทั่วไป  ๕,๖๙๗,๖๓๔.๙๙ ๖,๔๗๔,๒๖๐.๐๐ ๗,๙๓๔,๙๒๐.๐๐ ๘,๖๗๘,๐๘๐.๐๐ ๗.๓ ๑๐,๖๑๐,๖๘๐.๐๐ 
งานบริหารงานคลัง (ส�วนการคลัง) (๐๐๑๑๓)        
  งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)        
      หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)        
       ประเภทเงินเดือนพนักงาน ( ๒๒๐๑๐๐)       ๗๘๓,๖๐๐.๐๐ 
       - เพื่อจ�ายเปKนเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป+ให(แก�พนักงานส�วนตําบล 

 ๔๓๒,๕๔๐.๐๐ ๕๙๖,๐๔๐.๐๐ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๓ ๗๘๓,๖๐๐.๐๐ 

ประเภทเงินประจําตําแหน�ง(๒๒๐๓๐๐)       ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
       - เพื่อจ�ายเปKนเงินประจําตําแหน�งผอ.คลัง  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
      ประเภทค�าจ(างลูกจ(างประจํา (๒๒๐๔๐๐)       ๒๐๗,๒๔๐.๐๐ 
       - เพื่อจ�ายเปKนค�าจ(างลูกจ(างประจํา และ
ปรับปรุงค�าจ(างประจําป+ให(แก�ลูกจ(างประจํา 

 ๑๕๒,๒๒๐.๐๐ ๑๕๙,๗๒๐.๐๐ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๐ ๒๐๗,๒๔๐.๐๐ 

 ประเภทเงินค�าตอบแทนพนักงานจ(าง(๒๒๐๖๐๐)       ๔๗๘,๕๐๐.๐๐ 
      - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(างของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 
 

 ๒๕๙,๗๗๐.๐๐ ๒๗๗,๕๐๐.๐๐ ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๑ ๔๗๘,๕๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

ประเภทเงินเพิ่มต�างๆของพนักงานจ(าง 
(๒๒๐๗๐๐) 

      ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

      - เพื่อจ�ายเปKนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ(าง 

 ๓๙,๖๓๐.๐๐ ๖๘,๗๖๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๖ ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดเงินเดือน  ๙๓๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๑๕๖,๐๒๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๗๘ ๑,๕๘๓,๓๔๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร  ๙๓๑,๐๘๐.๐๐ ๑,๑๕๖,๐๒๐.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๗๘ ๑,๕๘๓,๓๔๐.๐๐ 

   งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
      หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)        
       ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

       - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานส�วนตําบล ฯ 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
(๓๑๐๕๐๐) 

      ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

       - เพื่อจ�ายเปKนช�วยเหลือการศึกษาบุตรให(แก�
พนักงานส�วนตําบล ลูกจ(างประจํา 

 ๓,๘๕๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทเงินค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)       ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนค�าเช�าบ(านของพนักงานส�วน
ตําบล 

 ๗๐,๒๐๐.๐๐ ๗๑,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๑ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

                              รวมหมวดค�าตอบแทน  ๗๖,๙๖๓.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๓ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 
      หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
        ประเภทรายจ�ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
(๓๒๐๑๐๐) 

      ๙๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๑. ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียนต�าง ๆ   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
           ๒. ค�าจัดซื้อวารสาร/เอกสาร/หนังสือ  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
           ๓.. ค�าจ(างเหมาบริการด(านต�าง ๆ  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

           ๑.   โครงการจัด ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

 ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

           ๒.  ค�าใช(จ�ายเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

 ๑๐,๕๒๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๓. ค�าใช(จ�ายในการปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร� (e-Laas) 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๔. ค�าใช(จ�ายตามโครงการให(ความรู(แก�ผู(
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและกิจการที่เปKน
อันตรายต�อสุขภาพ 

 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

        ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
(๓๒๐๔๐๐) 

      ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

            - เพื่อจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาและ
ซ�อมแซมครุภัณฑ�สํานักงาน 

 ๓,๖๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย  ๓๔,๖๒๐.๐๐ ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๖ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 
    หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
        ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)        
            - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
เช�น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

 ๔๓,๕๕๖.๐๕ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)        
           - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร� 
เพื่อใช(ในสํานักงาน 

 ๑๙,๘๘๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

        ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว 
(๓๓๐๓๐๐) 

       

          - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อผงซักฟอก น้ํายา
ล(างห(องน้ําฯลฯ 

 ๘,๘๐๒.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� (๓๓๑๑๐๐)       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
- เพื่อจ�ายเปKนค�าฟPล�มรูปสี ค�าไวนิล  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

 ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

รวมหมวดค�าวัสดุ  ๗๒,๒๓๘.๐๕ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดรายจ�ายค�าสาธารณูปโภค 
(๕๓๔๐๐๐) 

       

        ประเภทค�าไปรษณีย� (๓๔๐๔๐๐)       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเปKนค�าไปรษณีย� ดวงตรา
ไปรษณีย� ค�าส�งเอกสารติดต�อราชการต�าง ๆ  

 ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าสาธารณูปโภค  ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ  ๑๘๓,๘๒๑.๐๕ ๕๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

    งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)        
      หมวดค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)        
        ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)       ๘,๔๐๐.๐๐ 
.  ตู(กระจกบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต ๒ ตู(  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๔๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๔๐๐.๐๐ 
                                   รวมหมวดครุภัณฑ�  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๔๐๐๐๐ ๗๔,๐๐๐.๐๐ -๐.๒ ๘,๔๐๐.๐๐ 

รวมงบลงทุน  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗,๔๐๐.๐๐ ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ -๐.๓ ๘,๔๐๐.๐๐ 
รวมงานบริหารงานคลัง  ๑,๑๑๔,๙๐๑.๐๕ ๑,๖๙๒,๐๒๐.๐๐ ๑,๖๐๗,๔๐๐.๐๐ ๒,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๗๑ ๒,๑๙๑,๗๔๐.๐๐ 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

 ๖,๘๑๒,๕๓๖.๐๔ ๘,๑๖๖,๒๘๐.๐๐ ๙,๕๔๒,๓๒๐.๐๐ ๑๐,๖๘๑,๐๘๐.๐ ๘.๐๗  ๑๒,๘๐๒,๔๒๐.๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอด
ต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)        
งานปAองกันภัยฝ*ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(๐๐๑๒๓) 

       

   งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
       หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๓๐๐) 

      ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑. เพื่อจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในโครงการเฝNา 
ระวังภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

๒๕,๑๔๗.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๒. เพื่อจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในโครงการ
ฝUกอบรมอาสาสมัครปNองกันภัยฯ 

๖๑,๒๐๐.๐๐ ๒๕,๖๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๘๖,๓๔๗.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย (๓๓๑๒๐๐)       ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 -เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อเครื่องแต�งกายชุด อปพร.  
 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 รายจ�ายจริง ประมาณการ 



 
 
 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

          ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 
(๓๓๑๖๐๐) 

      ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

            - เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๙ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินงาน ๘๖,๓๔๗.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานปAองกันภัยฝ*ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

๘๖,๓๔๗.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน ๘๖,๓๔๗.๐๐ ๓๑,๒๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)        
    งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)        
      หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)        
       ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)        
        -  เพื่อจ�ายเปKนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป+ให(แก�พนักงาน
ส�วนตําบล 

๑๓๐,๖๘๐.๐๐ ๑๔๔,๙๖๐.๐๐ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗๓,๘๐๐.๐๐ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๙๑ ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง 
(๒๒๐๖๐๐) 

       



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอด
ต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

       - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(างของ
องค�การบริหารส�วนตําบล  

๒๒๘,๗๒๐.๐๐ ๖๔,๐๘๐.๐๐ ๖๔,๐๘๐.๐๐ ๖๔,๐๘๐.๐๐ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๕ ๒๗๕,๐๔๐.๐๐ 

       ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง 
(๒๒๐๗๐๐) 

       

       - เพื่อจ�ายเปKนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ(างองค�การบริหารส�วนตําบล 

๔๗,๐๔๐.๐๐ ๒๖,๖๔๐.๐๐ ๔๓,๙๒๐.๐๐ ๔๓,๙๒๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) ๔๑๕,๕๓๐.๐๐ ๒๕๐,๐๘๐.๐๐ ๕๕๔,๗๒๐.๐๐ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๖ ๕๖๘,๙๒๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๔๑๕,๕๓๐.๐๐ ๒๕๐,๐๘๐.๐๐ ๕๕๔,๗๒๐.๐๐ ๒๙๒,๘๐๐.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๖ ๕๖๘,๙๒๐.๐๐ 

   งบดําเนินการ(๕๓๐๐๐๐)        
        หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)        
          ประ เภทการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ (๓๑๐๓๐๐) 

       

          - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ของ
พนักงานส�วนตําบล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

         ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
(๓๑๐๕๐๐) 

       



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

         - เพื่อจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
ให(แก�พนักงานส�วนตําบล 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

         ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)        
         - เพื่อจ�ายเปKนค�าเช�าบ(านให(แก�พนักงาน
ส�วนตําบลและผู(มีสิทธิตามระเบียบฯ 

๒๓,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒๘,๘๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าตอบแทน ๓๖,๗๗๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๖,๔๐๐.๐๐ ๘๔,๘๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
         ประเภทรายจ�ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ 
(๓๒๐๑๐๐) 

      ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

           ๑.  ค�าโฆษณาและเผยแพร� ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
           ๒.  ค�าจ(างเหมาบริการด(านต�าง ๆ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

      ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๑.  ค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส�วนตําบล 

๒,๒๑๐.๐๐ ๕,๐๒๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๒.  ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�าง 
ๆ ในการอบรมของส�วนการศึกษา 

๔,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 
(๓๒๐๔๐๐) 

      ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

          -  เพื่อจ�ายเปKนค�าซ�อมแซมและ
บํารุงรักษาครุภัณฑ� ทรัพย�สินที่ชํารุด 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๖,๗๑๐.๐๐ ๑๕,๐๒๕.๐๐ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดรายจ�ายค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
         ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)       ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
         - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๙,๘๗๔.๐๐ ๑๙,๒๑๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
         -เพื่อจ�ายเปKนค�าซื้อสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ  ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
         ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว 
(๓๓๐๓๐๐) 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

       - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุงานบ(านงานครัว ๑๐,๒๒๘.๐๐ ๑๖,๒๔๗.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)       ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
         - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร� ๕,๘๔๐.๐๐ ๓,๗๗๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๓๕,๙๔๒.๐๐ ๓๙,๒๓๒.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๗๙,๔๒๒.๐๐ ๕๔,๒๕๗.๐๐ ๒๗๑,๔๐๐.๐๐ ๒๓๔,๘๐๐.๐๐ ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ 

     งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)        
       หมวดค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)        



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

 ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)       ๑๑๙,๑๐๐.๐๐ 
         ๑.  โตXะเอนกประสงค� ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๐ ๑๙,๖๐๐.๐๐ 

๒. ตู(เหล็กเก็บเอกสาร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๐๐.๐๐ ๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๒ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๓.  ค�าจัดซื้อชุดโตXะคอมพิวเตอร� ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒,๕๐๐.๐๐ 
         ๔.  จัดซื้อโตXะปูนพร(อมเก(าอี้ ศพด. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๘,๐๐๐.๐๐ 
         ๕.  จัดซื้อตู(เก็บวัสดุ-อุปกรณ�ใน ศพด. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๑ ๕,๐๐๐.๐๐ 
   ๖ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจํานวน ๒ เครื่อง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๗๔,๐๐๐.๐๐ 
ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� (๔๑๐๗๐๐)       ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
         ๑. เพื่อจัดซื้อพร(อมติดตั้งกล(องวงจรปPด 
ศพด. จํานวน ๘ ชุด 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๕ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 

   ประเภทครุภัณฑ�งานบ(านงานครัว (๔๑๐๙๐๐)       ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
         ๑. จัดซื้อตู(อลูมิเนียม จํานวน ๑ ตู( ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๙,๐๐๐.๐๐ 
         ๒. จัดซื้อชั้นไม(เอนกประสงค� ๓ ชั้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๒ ๖,๐๐๐.๐๐ 
         ๓. จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบคว่ําถัง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๒ ๖,๐๐๐.๐๐ 
   ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (๔๑๑๖๐๐)       ๑๖,๐๐๐.๐๐ 
         ๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� ชนิดสี 
จํานวน ๑ เครื่อง 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๑๖,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

        ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ� (๔๑๑๘๐๐) 

      ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

       - เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ�ให(สามารถใช(งานได( 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าครุภัณฑ� ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๒๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๒ ๓๑๑,๑๐๐.๐๐ 
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๒๐๐.๐๐ ๙๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๒ ๓๑๑,๑๐๐.๐๐ 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ๔๙๔,๙๕๒.๐๐ ๓๐๔,๓๓๗.๐๐ ๘๓๐,๑๒๐.๐๐ ๕๔๗,๘๐๐.๐๐ ๘๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑.๐๗ ๑,๑๐๖,๐๒๐.๐๐ 
   งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(๐๐๒๑๒) 

       

      งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
       หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
        ประเภทรายจ�ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ
(๓๒๐๑๐๐) 

      ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ 

  -เพื่อจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริการต�าง ๆ ใน  
ศพด. 
 
 
 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๗๖ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

  ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ 

-เพื่อจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายตามโครงการสนับสนุน 
ค�าใช(จ�ายการบริหารสถานศึกษาจ(างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๖๓ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ 

       หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
        ประเภทอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐)        

   -เพื่อจ�ายเปKนค�าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๖๒ ๑๖๓,๘๐๐.๐๐ 
   -เพื่อจ�ายเปKนค�าอาหารเสริม (นม) ศพด. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๓๑ ๘๒,๔๐๐.๐๐ 

        ประเภทวัสดุการศึกษา (๓๓๑๕๐๐)       ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อเปKนการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสําหรับ
เด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๑,๗๖๒.๐๐ ๒๖,๕๐๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๒๑,๗๖๒.๐๐ ๒๖,๕๐๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๙๙ ๒๗๑,๒๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๒๑,๗๖๒.๐๐ ๒๖,๕๐๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๓๙ ๖๓๙,๒๐๐.๐๐ 

     งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)        
       หมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง (๕๔๒๐๐๐) 
 

       



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

     ประเภทค�าก�อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค
(๔๒๐๙๐๐) 

      ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

-เพื่อจ�ายเปKนค�าก�อสร(างติดตั้งเสาธง หน(า 
ศพด. 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๕ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทค�าบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งก�อสร(าง
(๔๒๑๐๐๐) 

      ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

       - เพื่อเปKนค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ซ�อมแซมภายใน ศพด. 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

     -เพื่อจ�ายเปKนค�าปรับปรุงภูมิทัศน�หน(า ศพด. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๙ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๕ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๕ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ 
        งบเงินอุดหนุน  (๕๖๐๐๐๐)        
        หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)        
        ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ 
(๖๑๐๒๐๐) 

      ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 

    -เพื่อจ�ายเปKนเงินอุดหนุนค�าอาหาร 
กลางวันโรงเรียนวัดลาดบัวขาว 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓.๗๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓.๗ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๒๑,๗๖๒.๐๐ ๒๖,๕๐๕.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖.๒ ๑,๒๖๔,๒๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (๐๐๒๑๔)        
   งบดําเนินการ ( ๕๓๐๐๐๐)        
      หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
       ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

        ๑.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทําโครงการ
ส�งเสริมประสบการณ�เรียนรู(ของเด็กเล็ก 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

         ๒.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการส�งเสริมการเรียนรู(ภาษาอังกฤษ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๑ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

        ๓. เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทําโครงการ
ส�งเสริมการเรียนรู(ค�ายวิทยาศาสตร�ของเด็กและ
เยาวชน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
                       รวมงบดําเนินการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

             รวมงานศึกษาไม�กําหนดระดับ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมแผนงานการศึกษา ๑,๓๐๙,๖๖๕.๑๙ ๑,๐๑๕,๖๗๔.๕๔ ๑,๖๐๙,๕๒๐.๐๐ ๑,๖๓๒,๒๐๐.๐๐ ๑,๘๓๙,๔๐๐.๐๐ ๒.๔๗ ๒,๔๙๐,๒๒๐.๐๐ 

        
        



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

        
        
        

        
        

        
        
        
        

        
        
        
 
 
 
 
 
 

       



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานสังคมสงเคราะห� (๐๐๒๓๐)        
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� 
(๐๐๒๓๒) 

       

     งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
        หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๑.  โครงการส�งเสริมกิจกรรมผู(สูงอายุใน
วันสงกรานต� 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๒.  โครงการพัฒนาคุณภาพาชีวิตผู(สูงอายุ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวดค�าใช(สอย ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงบดําเนินการ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห� ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
        
        
        



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
(๐๐๒๔๑) 

       

       งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)        
       หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)        
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)       ๔๘๓,๓๖๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนเงินเดือน และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป+ให(แก�พนักงานส�วนตําบล 

๓๐๕,๕๒๐.๐๐ ๓๓๑,๔๔๐.๐๐ ๓๕๙,๑๖๐.๐๐ ๓๗๑,๒๘๐.๐๐ ๔๔๖,๘๘๐.๐๐ ๐.๑๓ ๔๘๓,๓๖๐.๐๐ 

        ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐)       ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนเงินประจําตําแหน�ง
ผู(อํานวยการส�วนโยธา 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ 

       ประเภทเงินเพิ่มต�างๆของพนักงาน 
(๒๒๐๒๐๐) 

      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

        - เพื่อจ�ายเปKนเงินเพิ่มค�าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานส�วนตําบล 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๕๒๐.๐๐ ๔๗,๓๔๐.๐๐ ๔๗,๔๖๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง (๒๒๐๖๐๐)       ๕๓๗,๐๐๐.๐๐ 
        - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(างของ
องค�การบริหารส�วนตําบล 

๒๙๐,๐๔๐.๐๐ ๓๖๘,๖๑๕.๐๐ ๒๗๙,๗๒๐.๐๐ ๓๓๒,๐๔๐.๐๐ ๔๙๙,๓๗๐.๐๐ ๐.๑๔ ๕๓๗,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง 
๒๒๐๗๐๐ 

      ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

        - เพื่อจ�ายเปKนค�าครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจ(าง 

๘๔,๑๒๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๕.๐๐ ๙๘,๗๖๐.๐๐ ๙๙,๙๖๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๖ ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดเงินเดือน ๖๖๗,๖๘๐.๐๐ ๘๒๘,๕๘๐.๐๐ ๗๘๕,๐๑๐.๐๐ ๘๙๒,๗๔๐.๐๐ ๑,๐๕๒,๒๕๐.๐๐ ๐.๓๕ ๑,๑๔๔,๓๖๐.๐๐ 
รวมงบบุคลากร ๖๖๗,๖๘๐.๐๐ ๘๒๘,๕๘๐.๐๐ ๗๘๕,๐๑๐.๐๐ ๘๙๒,๗๔๐.๐๐ ๑,๐๕๒,๒๕๐.๐๐ ๐.๓๕ ๑,๑๔๔,๓๖๐.๐๐ 

      งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
          หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)        
          ประเภทค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) 

      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานส�วน
ตําบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 
(๓๑๐๕๐๐) 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

         - เพื่อจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        ประเภทค�าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอัน
เปMนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถิ่น 
(๓๑๐๑๐๐) 

      ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ(าง, จัดซื้อจัดจ(าง 

๑๓,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

        ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)       ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
   -เพื่อจ�ายเปKนค�าเช�าบ(านของพนักงานส�วนตําบล ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๔ ๔๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าตอบแทน ๑๕,๙๗๐.๐๐ ๙,๒๖๑.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๙๒,๐๐๐.๐๐ 
     หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
ประเภทรายจ�ายเพื่อให(ได(มาซึ่งบริการ 
(๓๒๐๑๐๐) 

      ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

      - เพื่อจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริหารด(านต�างๆ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
      ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑. ค�าใช(จ�ายเดินทางไปราชการ ๗๘๐.๐๐ ๒๐,๖๔๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
        ๒.  ค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรมและสัมมนา ๖,๘๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 
(๓๒๐๔๐๐) 

      ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

         - เพื่อจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
ครุภัณฑ�สํานักงาน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๗,๕๘๐.๐๐ ๔๕,๖๔๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
        
        



 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

        หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
        ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)       ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
        -  เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช�น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ 

๑๖,๙๖๕.๐๐ ๖,๔๙๑.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

        ประเภทวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)       ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
-เพื่อจ�ายเปKนวัสดุไฟฟNาสํานักงาน ไฟฟNาในหมู�บ(าน ๒๘๘,๗๘๕.๕๑ ๓๐๓,๐๗๐.๖๐๒๕ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
        ประเภทวัสดุก�อสร(าง (๓๓๐๖๐๐)       ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อเปKนค�าจัดซื้อวัสดุต�าง ๆ เช�น
ปูนซีเมนต� สี ไม( อุปกรณ�ประปา 

๑๒,๘๓๘.๐๐ ๒๓,๔๘๙.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� (๓๓๑๑๐๐)       ๕,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเปKนค�าล(าง อัด ขยาย รูปภาพ 
กระดาษเขียนโปสเตอร� สี 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 

        ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)       ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร� 
เพื่อใช(ในสํานักงาน 

๓๓,๗๓๕.๐๐ ๑๒,๗๙๐.๐๐ ๓๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๓๕๒,๓๒๓.๕๙ ๓๔๕,๘๔๐.๐๐ ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๓๗๕,๘๗๓.๕๙ ๔๐๐,๗๔๑.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๕๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๖๙๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

๑,๐๔๓,๕๕๓.๕๙ ๑,๒๒๙,๓๒๑.๐๐ ๑,๒๘๓,๐๑๐.๐๐ ๑,๔๑๗,๗๔๐.๐๐ ๑,๖๙๒,๒๔๐.๐๐ ๐.๕๔ ๑,๘๓๖,๓๖๐.๐ 



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

งานไฟฟAาและถนน (๐๐๒๔๒)        
   งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)        
       หมวดค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)        
       ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน(๔๑๐๑๐๐)       ๕,๐๐๐.๐๐ 
   -จัดซื้อตู(เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๖ ๕,๐๐๐.๐๐ 
      ประเภทครุภัณฑ�ก�อสร(าง (๔๑๐๕๐๐)       ๙,๕๐๐.๐๐ 
- เพื่อจ�ายเปMนค�าจัดซื้อสว�านโรตารี่ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๓ ๙,๕๐๐.๐๐ 

ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� 
(๔๑๐๗๐๐) 

      ๓๓๘,๐๐๐.๐๐ 

           -  เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อพร(อมติดตั้งกล(อง
วงจรปPด จํานวน ๓ ชุด หมู� ๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๖,๖๐๐.๐๐ ๐.๖๙ ๙๖,๐๐๐.๐๐ 

     -เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อพร(อมติดตั้งกล(อง 
วงจรปPด จํานวน ๘ ชุด หมู� ๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๙๒ ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ 

         ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ซ�อมแซมครุภัณฑ� (๔๑๑๘๐๐) 

      ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

           - เพื่อจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษา และ
ซ�อมแซมครุภัณฑ�สํานักงาน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

รวมหมวดค�าครุภัณฑ� ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๘๖,๖๐๐.๐๐ ๐.๗๔ ๓๘๒,๕๐๐.๐๐ 
       หมวดรายจ�ายค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง 
(๕๔๒๐๐๐) 

       

          ประเภทค�าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ�ฯ (๔๒๐๒๐๐) 

      ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ 

          ๑.  ค�าก�อสร(างระบบประปาหมู�บ(าน หมู� 
๑ ซอย ๕ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๗๐ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทค�าก�อสร(างสิ่งสาธารณูปโภค 
(๔๒๐๙๐๐) 

      ๔,๑๘๖,๘๐๐.๐๐ 

       ๑. ก�อสร(างราวกันตกภายในหมู� ๑ – ๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕.๙ ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ 
      ๒.ก�อสร(างถนนหินคลุกพร(อมปรับเกลี่ยหมู� ๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๑๒ ๓๒,๐๐๐.๐๐ 
       ๓. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู� ๑ 
ซอย ๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๖๓ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ 

        ๔. ก�อสร(างถนนแอสฟLลท�ติกคอนกรีต หมู� 
๒ บ(านนางไสว  ขู�ทะ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๓๔ ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ 

          ๕. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู� 
๓ บ(านนายสมบัติ  เทศจันทร� 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๘๓ ๒๑๙,๐๐๐.๐๐ 

       ๖. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู� ๓ 
ซอยบ(านผู(ใหญ�ลักษณ� 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๗๖ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

        ๗. ก�อสร(างถนนหินคลุก หมู� ๓ ซอยบ(าน
นายทวี  ประกอบแก(ว 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๗๙ ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ 

        ๘. เทพื้นคอนกรีตตลาดชุมชน หมู� ๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๑๐ ๒๘๙,๘๐๐.๐๐ 
         ๙. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู� ๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๒๙ ๓๔๑,๐๐๐.๐๐ 
       ๑๐. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู� ๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๔๖ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ 
       ๑๑. ก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล หมู� 
๔ ซอยบ(านนางอาภา  

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๒๙ ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ 

       ๑๒. ก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู� ๕ 
ซอยบ(านแก(วอิ่ม 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๗๗ ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ 

       ๑๓. ก�อสร(างถนนหินคลุก หมู� ๕ ซอยบ(าน
นายเชย  เทียนเครือ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๒๒ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

       ๑๔.ก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล หมู� ๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๓๙ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ 
      ๑๕.ก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล หมู� ๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๔๙ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ 
        ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก�อสร(าง (๔๒๑๐๐๐) 

      ๑,๓๙๘,๐๐๐.๐ 

๑.ลงหินคลุกซ�อมแซมถนนในตําบล หมู�ที่ ๑–๗  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๖๙,๘๐๐.๐๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๙ ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ 
 รายจ�ายจริง ประมาณการ 



 
 
 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

          ๒.  ค�าก�อสร(างถนนลาดยางพาราสเลอรี่
ซิล หมู� ๑ - ๗ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐๕,๐๐๐.๐๐ ๖๒๙,๖๐๐.๐๐ -๐.๒๒ ๖๒๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าที่ดินและสิ่งก�อสร(าง ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๓๑๒,๖๐๐.๐๐ ๕,๓๒๘,๖๐๐.๐๐ ๑.๖๗ ๕,๗๖๙,๘๐๐.๐๐ 
รวมงบลงทุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๓๘๐,๖๐๐.๐๐ ๕,๖๕๓,๒๐๐.๐๐ ๑.๙๐ ๖,๑๕๒,๓๐๐.๐๐ 

รวมงานไฟฟAาและถนน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๓๘๐,๖๐๐.๐๐ ๕,๖๕๓,๒๐๐.๐๐ ๑.๗ ๖,๑๕๒,๓๐๐.๐๐ 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน ๑,๐๔๓,๕๕๓.๕๙ ๑,๒๒๙,๓๒๑.๐๐ ๑,๒๘๓,๐๑๐.๐๐ ๖,๗๙๘,๓๔๐.๐๐ ๗,๓๔๕,๔๕๐.๐๐ ๒.๔๔ ๗,๙๘๘,๖๖๐.๐๐ 

แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน 
(๐๐๒๕๐) 

       

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็งของ
ชุมชน (๐๐๒๕๒) 

       

      งบดําเนินการ (๕๒๐๐๐๐)        
        หมวดค�าใช(สอย ( ๕๓๒๐๐๐)        
          ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น 
ๆ (๓๒๐๓๐๐) 

       

   ๑.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการส�งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามป+ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

 รายจ�ายจริง ประมาณการ 



 
 
 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

             ๒.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน 

๔๖,๐๐๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

             ๓.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการปNองกันและแก(ไขปLญหายาเสพติด 

๔๐,๗๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

             ๔.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

             ๕.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๖ .  เ พื่ อ เปK นค� า ใช( จ� า ย ในการจั ด ทํ า
โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู(พิการ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

          ๗.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการสภาเด็กและเยาวชนปNองกันแก(ไขปLญหา
โรคเอดส� 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๑๘๖,๗๔๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๑๘๖,๗๔๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานส�งเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็งของ
ชุมชน 

๑๘๖,๗๔๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมแผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน 
 

๑๘๖,๗๔๐.๐๐ ๔๗,๐๐๐.๐๐ ๓๑๔,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๗ ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
(๐๐๒๖๐) 

       

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)        
  งบดําเนินการ ( ๕๓๐๐๐๐)        
      หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๑.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 

๒๙,๘๗๐.๐๐ ๒๓,๙๓๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๒.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการแข�งขันกีฬาต.ลาดบัวขาว 

๘๒,๓๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

                                 รวมหมวดค�าใช(สอย ๑๑๒,๒๑๐.๐๐ ๒๓,๙๓๕.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
         ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐)       ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อวัสดุกีฬาให(กับหมู�บ(าน ๗ 
หมู�บ(าน 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๑๑๒,๒๑๐.๐๐ ๒๓,๙๓๕.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง ป� ๒๕๕๙ 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ ๑๑๒,๒๑๐.๐๐ ๒๓,๙๓๕.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๗ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท(องถิ่น (๐๐๒๖๓)        
    งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
        หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)        
        ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๑.  เ พื่อเปKนค�าใช(จ� ายในการจัดทํา
โครงการฝUกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

๔๓,๑๘๗.๐๐ ๒๓,๙๑๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๒.   เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการสร(างภูมิคุ(มกันชีวิต เรียนรู(อย�างมีสุข 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๓.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต� 

๔๙,๒๐๐.๐๐ ๒๘,๖๕๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๔.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๒๖๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๐๓ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๕.  เ พื่อเปKนค�าใช(จ� ายในการจัดทํา
โครงการประเพณีแข�งเรือ 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๖.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการวันสําคัญต�าง ๆ  

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๘๒,๙๙๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

            ๗. เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการตักบาตรฟLงเทศน� ฟLงธรรม 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

            ๘.  เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทํา
โครงการปกปNองสถาบันสําคัญของชาติ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๒๖๗,๓๘๗.๐๐ ๒๘๓,๘๓๒.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๕ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๒๖๗,๓๘๗.๐๐ ๒๘๓,๘๓๒.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๕ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 

     งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        
       หมวดรายจ�ายเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)        
         ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ 
(๖๑๐๒๐๐) 

      ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

            - เ พื่อจ�ายเปKนเ งินอุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอบ(านโปJงในการจัดงาน “กาชาด
เที่ยวราชบุรี ป+ ๒๕๕๙” 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบเงินอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท(องถิ่น ๒๖๗,๓๘๗.๐๐ ๒๘๓,๘๒๒.๐๐ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๕ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๒๖๗,๓๘๗.๐๐ ๒๘๓,๘๒๒.๐๐ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ ๖๖๗,๐๐๐.๐๐ ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ -๐.๖ ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)        
งานส�งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)        
    งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
      หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)         
         ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ 
(๓๒๐๓๐๐) 

      ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

        - เพื่อเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทําโครงการ
ส�งเสริมการเรียนรู(เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๘,๓๒๐.๐๐ ๑๕,๑๔๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าใช(สอย ๒๘,๓๒๐.๐๐ ๑๕,๑๔๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๒๘,๓๒๐.๐๐ ๑๕,๑๔๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมงานส�งเสริมการเกษตร  ๒๘,๓๒๐.๐๐ ๑๕,๑๔๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมแผนงานการเกษตร ๒๘,๓๒๐.๐๐ ๑๕,๑๔๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)        
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)        
         ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สังคม (๑๑๐๓๐๐) 

      ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

          -  เพื่อจ�ายเปKนเงินสมทบเข(ากองทุน
ประกันสังคม 

๑๓๖,๘๕๘.๐๐ ๑๑๗,๖๓๒.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
 
 
 

รายจ�ายจริง ประมาณการ 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอดต�าง 
(%) 

ป� ๒๕๕๙ 

ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู(ป*วยโรคเอดส� ๑๑๐๙๐๐       ๗๒,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเปKนเงินสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ
ผู(ปJวยโรคเอดส� จํานวน ๑๐ คน 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๔ ๗๒,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข(าราชการส�วนท(องถิ่น (กบท.) (๑๒๐๑๐๐) 

      ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

          - เพื่อจ�ายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข(าราชการส�วนท(องถิ่น 

๙๕,๐๕๒.๕๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ประเภทรายจ�ายตามข(อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐)       ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๘ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  ประเภทเงินสํารองจ�าย (๑๑๑๐๐๐)       ๘๐๖,๒๐๐.๐๐ 
          - เพื่อจ�ายเปKนเงินสํารองจ�ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความจําเปKนเร�งด�วน 

๖๒,๖๗๘.๐๐ ๔๙,๑๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๑๖ ๘๐๖,๒๐๐.๐๐ 

รวมหมวดงบกลาง ๓๑๒,๕๘๘.๕๐ ๓๘๖,๗๓๒.๐๐ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๕๙ ๑,๕๗๘,๒๐๐.๐๐ 
รวมงบกลาง ๓๑๒,๕๘๘.๕๐ ๓๘๖,๗๓๒.๐๐ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๕๙ ๑,๕๗๘,๒๐๐.๐๐ 

รวมงานงบกลาง ๓๑๒,๕๘๘.๕๐ ๓๘๖,๗๓๒.๐๐ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๕๙ ๑,๕๗๘,๒๐๐.๐๐ 
รวมแผนงานงบกลาง ๓๑๒,๕๘๘.๕๐ ๓๘๖,๗๓๒.๐๐ ๘๐๔,๐๐๐.๐๐ ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๕๙ ๑,๕๗๘,๒๐๐.๐๐ 

รวมทุกแผนงาน ๙,๔๖๕,๑๓๖,.๙๓ ๙,๙๙๒,๒๔๐.๕๘ ๑๒,๙๖๖,๘๑๐.๐ ๒๐,๓๘๔,๘๖๐.๐๐ ๒๒,๕๖๕,๙๓๐.๐๐ ๑๔.๐ ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.๐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายจ�ายจริง ประมาณการ 



 
 
 

ป� ๒๕๕๔ ป� ๒๕๕๕ ป� ๒๕๕๖ ป� ๒๕๕๗ ป� ๒๕๕๘ ยอด
ต�าง 

ป� ๒๕๕๙ 

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)        
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)        
     งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)        
       หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        
       ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� (๓๓๐๙๐๐)        
      -เพื่อจ�ายเปKนค�าจัดซื้อน้ํายาเคมี,วัสดุทรายเคลือบและวัคซีน ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๘๐๐.๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค�าวัสดุ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๘๐๐.๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมงบดําเนินการ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๖๔,๘๐๐.๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ 

     งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        
      หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)        
         ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปMนสาธารณประโยชน� 
(๖๑๐๔๐๐) 

       

  -  เพื่อดําเนินการตามโครงการอุดหนุนศูนย�สาธารณสุขมูลฐาน ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๑ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 
รวมหมวดเงินอุดหนุน ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๙ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 

รวมงบเงินอุดหนุน ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๙ ๕๒,๕๐๐.๐๐ 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๔,๘๐๐.๐๐ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๙ ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ 

รวมแผนงานสาธารณสุข ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓๔,๘๐๐.๐๐ ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ -๐.๑๙ ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ 



            ๖๕ 
 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

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

ประมาณการรายจ�ายรวมทั้งสิ้น   ๒๖,๒๖๒,๐๐๐   บาท 
จ�ายจากรายได(จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปMน 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๒,๘๐๒,๔๒๐.-  บาท 
 
งานบริหารงานทั่วไป  (๐๐๑๑๑)      รวม  ๑๐,๖๑๐,๖๘๐.-  บาท 
๑.  งบบุคลากร(๕๒๐๐๐๐)      รวม   ๕,๘๓๕,๑๘๐.-  บาท 
     ๑.๑  หมวดเงินเดือน (ฝ*ายการเมือง)(๕๒๑๐๐๐)  รวม   ๒,๐๓๘,๓๒๐.-  บาท 
 ๑.๑.๑  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐)            ๕๑๔,๐๘๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนนายก เดือนละ  ๒๐,๔๐๐.- บาท , รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
จํานวน ๒ คน เดือนละ ๑๑,๒๒๐.- บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๑.๑.๒  ประเภทค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก/รองนายก (๒๑๐๒๐๐)      ๔๒,๑๒๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก เดือนละ ๑,๗๕๐.- บาท , รองนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบล จํานวน ๒ คนเดือนละ  ๘๘๐.- บาท   ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๑.๑.๓  ประเภทค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐)    ๔๒,๑๒๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนพิเศษนายก เดือนละ ๑,๗๕๐.- บาท  รองนายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบล จํานวน ๒ คน เดือนละ ๘๘๐.-  บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) 
 ๑.๑.๔  ประเภทค�าตอบแทนเลขานุการนายก (๒๑๐๔๐๐)   ๗๒,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(สํานักปลัด) 
 ๑.๑.๕  ประเภทค�าตอบแทนสมาชิกสภาฯ (๒๑๐๖๐๐)          ๑,๐๓๖,๘๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน ๑๒ คน ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได((สํานักปลัด) 
 ๑.๑.๖  ประเภทค�าตอบแทนอ่ืน (๒๑๐๗๐๐)     ๓๓๑,๒๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนประธานสภา , รองประธานสภา, เลขานุการสภา ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(สํานักปลัด) 
    ประธานสภาฯ     เดือนละ  ๑๑,๒๒๐.- บาท 
    รองประธานสภาฯ เดือนละ    ๙,๑๘๐.- บาท 
    เลขานุการสภาฯ  เดือนละ    ๗,๒๐๐.- บาท 
 



๖๖ 
  
 
     ๑.๒  หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา)(๕๒๒๐๐๐)   รวม   ๓,๗๙๖,๘๖๐.-  บาท 
 ๑.๒.๑  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)          ๑,๘๔๖,๖๘๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป+ให(แก�พนักงานส�วน
ตําบล จํานวน  ๗  อัตรา  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด)  ได(แก� 
   - ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  ๑  อัตรา 
   - รองปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  ๑ อัตรา  
   - หัวหน(าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน ๑ อัตรา 
   - เจ(าหน(าท่ีวิเคราะห�นโยบายแผละแผน จํานวน  ๑  อัตรา 
   - บุคลากร    จํานวน  ๑  อัตรา 
   - เจ(าพนักงานธุรการ   จํานวน  ๑  อัตรา 
   - นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๒.๒  ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน(๒๒๐๒๐๐)     ๑๖๙,๐๒๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว และเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิของพนักงานส�วน
ตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) 
 ๑.๒.๓  ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐)     ๑๕๑,๒๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินประจําตําแหน�งปลัด อบต. รองปลัดอบต. หัวหน(าสํานักปลัด ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (สํานักปลัด) 
 ๑.๒.๔  ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง (๒๒๐๖๐๐)   ๑,๓๙๔,๗๖๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(าง และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ(างขององค�การ
บริหารส�วนตําบล จํานวน  ๘  อัตรา  ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) ได(แก� 
   - ผู(ช�วยนักพัฒนาชุมชน    จํานวน  ๑  อัตรา 
   - ผู(ช�วยบุคลากร     จํานวน  ๑  อัตรา 
   - ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  ๑  อัตรา 
   - ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการ    จํานวน  ๑  อัตรา 
   - ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีบันทึกข(อมูล   จํานวน  ๑  อัตรา 
   - พนักงานขับรถยนต�    จํานวน  ๒  อัตรา 
   - คนสวน     จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๑.๒.๕  ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง (๒๒๐๗๐๐)    ๑๖๘,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ(าง ขององค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน ๒ 
อัตรา ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด)ได(แก� 
   - คนงานท่ัวไป     จํานวน  ๒  อัตรา 

๑.๒.๖  ประเภทค�าตอบแทนอ่ืน (๒๒๑๑๐๐)    ๖๗,๒๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลส�วนตําบล ต้ังจ�าย
จากเงินรายได((สํานักปลัด) 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 
 
  
๒.  งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)      รวม ๓,๒๔๑,๐๐๐.- บาท 
      ๒.๑  หมวดค�าตอบแทน(๕๓๑๐๐๐)     รวม     ๑,๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๑.๑ ประเภทค�าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน�              ๙๗๐,๐๐๐.- บาท 
                     แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน(๓๑๐๑๐๐) 
  - ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนผู(มาปฏิบัติราชการแก� อบต. เช�น คณะกรรมการตรวจการ
จ(าง ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) 
  - ต้ังไว( ๙๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษแก�พนักงานส�วนตําบล 
ลูกจ(างประจํา พนักงานจ(างขององค�การบริหารส�วนตําบล  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๒.๑.๒  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(๓๑๐๓๐๐)  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได(      
(สํานักปลัด) 
 ๒.๑.๓  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)        ๕๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให(แก�ผู(บริหาร พนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๒.๑.๔  ประเภทค�าเช�าบ(าน(๓๑๐๔๐๐)          ๗๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินค�าเช�าบ(านให(แก�พนักงานส�วนตําบล และผู(มีสิทธิตามระเบียบฯ ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได((สํานักปลัด) 
 
๒.๒  หมวดค�าใช(สอย(๕๓๒๐๐๐)     รวม๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๒.๑  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐)           ๓๑๕,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายตามรายการดังนี้ 
  ๑.  ค�าโฆษณาและเผยแพร� (รายจ�ายเก่ียวกับการจ(างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน� มหรศพ หรือสิ่งพิมพ�ต�าง ๆ ) เปKนเงิน ๓๐,๐๐๐.-   บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๒.  ค�าจัดทําปNายประชาสัมพันธ�องค�กร (อบต.) ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๓.  ค�าจัดทําวารสารผลการดําเนินการประจําป+ ต้ังไว( ๒๕,๐๐๐.-บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๔.  ค�าจ(างเหมาบริการ (ค�าจ(างเหมาบริการให(ผู(รับจ(างทําการอย�างหนึ่งอย�างใด)เช�นค�าดูแลเว็บ
ไซด� ค�าจ(างแบกสัมภาระ ค�ายกของ ค�ากําจัดวัชพืช เปKนเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๕.  ค�าจ(างประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป+ ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
   ๖.  ค�าจ(างในการรังวัดท่ีดิน ๒๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 ๒.๒.๒  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ(๓๒๐๒๐๐)       ๔๐,๐๐๐.- บาท 
  ๑.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าเลี้ยงรับรองส�วนราชการท่ีมาตรวจการปฏิบัติงาน และผู(เข(าทัศนศึกษาดูงาน  
ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๒.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าเลี้ยงอาหาร-เครื่องด่ืม ในการจัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลต้ังไว( 
๒๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 
 
 
 



๖๘ 
 ๒.๒.๓  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ      ๕๓๕,๐๐๐.- บาท 
  ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 
  ๑.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการฝUกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู(บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานส�วนตําบล ต้ังไว( ๓๓๐,๐๐๐.-  บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๒.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ต้ัง
ไว(  ๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๓.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรมและสัมมนาตามรูปแบบท่ี สภ. กําหนด (ทุกรายการ) 
ต้ังไว( ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได(   

๔. เพ่ือจ�ายเปKนค�าของขวัญ ช�อดอกไม( และพวงหรีด สําหรับพิธีการต�าง ๆ ต้ังไว(  ๕,๐๐๐.-บาท 
บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 

๒.๒.๔  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (๓๒๐๔๐๐)  ๒๑๐,๐๐๐.- บาท 
                     ๑. เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑ�สํานักงาน เช�น เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพริ้นเตอร� เครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องแฟกซ�  ต้ังไว(  ๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
  ๒.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร(าง ต้ังไว( ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�าย
จากเงินรายได( 
  ๓.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สินอ่ืน ๆ เช�นวัสดุต�าง ๆ   ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.- 
บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได(     
 
๒.๓  หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)     รวม  ๖๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๒.๓.๑  ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)    ๗๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องเขียน แบบพิมพ�ต�าง ๆ เพ่ือใช(ในหน�วยงาน เช�น กระดาษ หมึก 
ปากกา ดินสอ แฟNม ยางลบ ฯลฯ ต้ังไว(  ๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 

-เพ่ือจ�ายเปKนค�ารับวารสารรายวัน รายสัปดาห� รายเดือน ข�าวสารประจํา หนังสือพิมพ� เอกสาร
อ่ืน ๆ  

สําหรับสํานักงาน เปKนเงิน ๒๐,๐๐๐.-  บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 ๒.๓.๒  ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว (๓๓๐๓๐๐)    ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ(าน งานครัว เช�น ผงซักฟอก น้ํายาล(างห(องน้ํา น้ํายาล(างจาน ต้ัง
จ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๒.๓.๓  ประเภทวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)    ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุไฟฟNาและวิทยุ เช�นสายไฟ หลอดไฟ ปลั๊ก สวิทไฟฟNา ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (สํานักปลัด) 
 ๒.๓.๔  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (๓๓๐๗๐๐)   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง เพ่ือเปลี่ยน หรือซ�อมแซมยานพาหนะ ขององค�การ
บริหารส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
 ๒.๓.๕  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน (๓๓๐๘๐๐)           ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นใช(กับยานพาหนะของหน�วยงานองค�การบริหารส�วน
ตําบล เครื่องพ�นหมอกควัน เครื่องตัดหญ(า และเครื่องสูบน้ํา ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
  ๑. รถยนต�ทะเบียน กง1701 ราชบุรี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. รถยนต�ทะเบียน กท8570 ราชบุรี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. รถกระเช(าทะเบียน 82-5653 ราชบุรี จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



  ๔. เครื่องพ�นหมอกควัน , เค่ืองสูบน้ํา , เครื่องตัดหญ(าฯลฯ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
            ๖๙ 
 

๒.๓.๖  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)    ๕๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เพ่ือใช(ในสํานักงาน เช�น หมึก เครื่องพิมพ� แผ�นบันทึก
ข(อมูลแม�เหล็ก แผ�นดิสก� โมเด็มฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
๒.๓.๗  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ (๓๓๑๗๐๐)      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ� ต�าง ๆ ท่ีไม�เข(าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ     
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (สํานักปลัด) 
 
๒.๔  หมวดค�าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)        รวม  ๔๐๑,๐๐๐.- บาท 
 ๒.๔.๑  ประเภทค�าไฟฟAา (๓๔๐๑๐๐)     ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�ากระแสไฟฟNาท่ีใช(ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล สนามกีฬา โดยจ�าย
ให(กับการไฟฟNาส�วนภูมิภาคอําเภอบ(านโปJง ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) 
 ๒.๔.๒  ประเภทค�าน้ําประปา (๓๔๐๒๐๐)       ๒๑,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าน้ําประปาท่ีใช(ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(สํานักปลัด) 
 ๒.๔.๓  ประเภทค�าโทรศัพท� (๓๔๐๓๐๐)       ๔๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าเช�าหมายเลขโทรศัพท�ซ่ึงใช(ในสํานักงานองค�การบริหารส�วนตําบล และ
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี จํานวน ๒ หมายเลข ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) 
 ๒.๔.๔  ประเภทค�าบริการโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐)     ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายเก่ียวกับการใช(ระบบอินเตอร�เน็ต (Internet) ต้ังจ�ายจากเงินรายได(        
(สํานักปลัด) 
 ๒.๔.๕  ประเภทค�าไปรษณีย� โทรเลข ธนาณัติ (๓๔๐๔๐๐)     ๑๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าไปรษณีย� ค�าดวงตราไปรษณีย� ค�าส�งเอกสารในการติดต�อราชการต�าง ๆ ต้ังจ�าย
จากเงินรายได( (สํานักปลัด)  
 
๓.  งบลงทุน (๕๓๐๐๐๐)     รวม   ๑,๕๑๔,๕๐๐.- บาท 
๓.๑  หมวดค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)     รวม  ๑,๕๑๔,๕๐๐.-  บาท 
 ๓.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)    ๓๘,๕๐๐.- บาท 
  ๑.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือตู(เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจกใส ๒ บานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต 
เพ่ือใช(เก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู( ต้ังไว(  ๕,๐๐๐.- บาท (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐาน
ครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๔๙) 
  ๒. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือพร(อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศจํานวน ๓๓,๕๐๐บาท 
 -  ค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ฉลากประหยัดไฟเบอร� 
๕ ขนาด ๒๔,๐๐๐บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง (สํานักงานปลัด) (ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๕๓) 
 
 
 
 



 
            ๗๐ 

 
 

๓.๑.๒ ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� (๔๑๐๗๐๐)    รวม ๖๘๙,๐๐๐บาท 
  ๑. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� จํานวน ๓๙,๐๐๐บาท 

- ความสว�างไม�น(อยกว�า ๓,๒๐๐ ANSI lumens 
- เลนส�ฉายระยะโฟกัสสั้น ฉายภาพใหญ�ท่ีระยะฉายสั้น 
- แก(ภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวต้ังและแนวนอน 
- ความละเอียดภาพ True XGA ) ๗๘๖,๔๓๒ (๑๐๒๔x๗๖๘) จุดภาพ 
- ช�องต�อสัญญาณ HDMI รองรับภาพระดับ Hight Definition, ลําโพงในตัว ๑๖ วัตต� เสียงดังได(

ยินชัดเจนท่ัวห(อง 
- หลอดฉายภาพแบบใหม� ใช(งานได(นานกว�า ๖๐๐๐ ชั่วโมง (Eco Mode) 
- ต�อสัญญาณแบบไร(สายได( Wireless 
-  สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช(งานผ�านระบบ Network    

(ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑  หน(า ๕๓)  
  ๒. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือระบบหอกระจายข�าวไร(สายอัตโนมัติพร(อมติดต้ัง จํานวน๖๕๐,๐๐๐บาท
ประกอบด(วย เครื่องส�งกระจายเสียง  และเครื่องรับระบบกระจายเสียง พร(อมอุปกรณ�  
  - เปKนระบบกระจายเสียงไร(สาย ส�งสัญญาณผ�านคลื่นวิทยุไปยังเครื่องรับประกอบด(วย 

 ๑.ชุดแม�ข�ายระบบกระจายเสียงชนิดไร(สายระบบUHF –FM 
  - แบ�งกลุ�มออกอากาศและเพ่ิมลดเสียง ได(อย�างอิสระอย�างน(อย ๑๐๐ตัว หรือ ๔๐๐ ตัว หรือ
มากกว�า 

 - สามารถรับส�งสัญญาณถ�ายทอดสดผ�านโทรทัศน� 
 - สามารถต้ังเวลาออกอากาศได(ถึง ๔ ชม.สามารถกําหนดวันท่ีต(องการออกอากาศได( 
 - รองรับการอ�านแผ�นดีวีดี วิทยุ FM/AM และสามารถเชื่อมต�อกับ USB ได( 

  -สามารถควบคุมระบบแม�ข�ายผ�านทางระบบคอมพิวเตอร�ไ 
  - ได(รับการรับรองคุณภาพจากหน�วยงานมาตรฐาน มอก. และ ISO ๙๐๐๑ --ด( 

 - เครื่องรับพร(อมขยายสัญญาณ  
 - ลําโพงฮอร�น ขนาด ๑๒นิ้ว ๒ลําโพง พร(อมสายนําสัญญาณ  

 ๒. ชุดลูกข�ายระบบกระจายเสียงชนิดไร(สายระบบUHF –FM 
  - ระยะการได(ยินไม�น(อยกว�า ๑๐๐เมตร โดยข้ึนอยู�กับสภาพแวดล(อมข(างเคียง 
  - แบ�งจุดประกาศและเพ่ิม-ลดเสียงได(เปKนรายตัวจากเครื่องส�งวิทยุและเครื่องรับวิทยุ 
  - ระบบทํางานใช(แบตเตอรี่ ขนาดไม�น(อยกว�า ๒๐แอมป� 
  - ใช(งานได(ไม�น(อยกว�า ๓วัน ในกรณีไม�มีแสงแดด 
  - ความสูงของเสา ๖เมตรข้ึนไป 
(ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด)   (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๓๐)  
 
 
 
 



 
 

๗๑ 
 
 
๓.๑.๓ ประเภทครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง (๔๑๐๘๐๐) ตั้งไว(  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท 

  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ประตู จํานวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ� ป+ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  -  เปKนเครื่องยนต�ดีเซลคอมมอลเรล แบบเครื่องยนต� ๔สูบ ๑๖วาล�วอินเตอร�คูเลอระบายความ
ร(อนด(วยน้ําหรือดีกว�า 
  - เปKนรถยนต�กระบะบรรทุกมีน้ําหนักบรรทุกไม�ต่ํากว�า ๑ตัน เปKนกระบะสําเร็จรูป ขับเคลื่อน ๒
ล(อห(องโดยสารแบบดับเบ้ิลแคบ ๔ประตู 
  -  ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า๒,๔๐๐ซีซี 
  - เกียร�กระปุกธรรมดามีเกียร�เดินหน(าไม�น(อยกว�า ๕เกียร� และเกียร�ถอยหลัง ๑เกียร� 
  - ระบบเบรกล(อหน(าเปKนดิสก�เบรกล(อหลังเปKนดรัมเบรกพร(อมเบรกมือหรือดีกว�า 
  -  เปKนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟPล�มกรองแสงและพ�นกันสนิม 
  -  เครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู(ผลิต 
  - เปKนกระบะสําเร็จรูปสีรถตามมาตรฐานโรงงานผู(ผลิต 
  -  อุปกรณ�ประจํารถอ่ืน ๆตามมาตรฐานผู(ผลิต 
  - อุปกรณ�ประกอบประจํารถยนต�ต(องไม�ต่ํากว�ามาตรฐานตามท่ีผลิตออกจําหน�ายและอย�างน(อย
ต(องมี 
อุปกรณ�ตามรายการ(สามารถติดต้ังเพ่ิมเติมจากมาตรฐานท่ีกําหนดได() 
  -  เปKนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และราคารวมภาษีสรรพสามิตร 
(ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑ 
 หน(า  ๕๒) 
 
๔.  งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)      รวม  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
     ๔.๑  หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)     รวม  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   ๔.๑.๑  ประเภทเงินอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน(๖๑๐๑๐๐)  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนให(แก�องค�การบริหารส�วนตําบลหนองกบ เปKนค�าใช(จ�ายในการ
อํานวยการศูนย�ข(อมูลข�าวสาร การจัดซ้ือจัดจ(างของ อบต. ระดับอําเภอ ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (สํานักปลัด) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๕๓)(โดยได(รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให(แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ระดับจังหวัดราชบุรีแล(ว ในการประชุมครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
            ๗๒ 
 
 
งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)                            รวม   ๒,๑๙๑,๗๔๐.- บาทแยกเปMน 
๑.  งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐)ตั้งไว(รวม๑,๕๘๓,๓๔๐.-บาท     
 

     ๑.๑  หมวดเงินเดือน(ฝ*ายประจํา)(๕๒๒๐๐๐)ตั้งไว(รวม ๑,๕๘๓,๓๔๐.-บาท    แยกเปMน 
  ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน(๒๒๐๑๐๐)      

ต้ังไว(๗๘๓,๖๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือน ให(แก�พนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
จํานวน ๓ อัตราดังนี้ 

- ผอ.กอง/หัวหน(าส�วนการคลัง   จํานวน  ๑  ตําแหน�ง 
- นักวิชาการพัสดุ                   จํานวน  ๑  ตําแหน�ง 
- เจ(าพนักงานจัดเก็บรายได(       จํานวน  ๑  ตําแหน�ง 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
   

๑.๑.๒ประเภทเงินประจําตําแหน�ง(๒๒๐๓๐๐) 
ต้ังไว( ๔๒,๐๐๐.- บาท    เพ่ือจ�ายเปKนเงินเงินประจําตําแหน�ง  ให(แก�หัวหน(าส�วนการคลัง/ผู(อํานวยการกองคลังของ
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว จํานวน  ๑ อัตรา ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(งานบริหารงานคลัง) 
 

๑.๑.๓ประเภทเงินค�าจ(างลูกจ(างประจํา(๒๒๐๔๐๐)      
ต้ังไว(๒๐๗,๒๔๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ(างประจํา และเงินปรับปรุงค�าจ(างประจําป+  ให(แก�ลูกจ(างประจํา ตําแหน�ง
เจ(าหน(าท่ีการเงินและบัญชี ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว จํานวน  ๑ อัตรา ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)  
 

๑.๑.๔ประเภทเงินค�าตอบแทนพนักงานจ(าง(๒๒๐๖๐๐)      

 ต้ังไว(๔๗๘,๕๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนให(แก�พนักงานจ(างตามภารกิจ  ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลลาดบัวขาว  จํานวน  ๓ อัตรา ดังนี้ 

- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีพัสดุ                เปKนเงิน    ๑๕๙,๕๐๐.-  บาท 
- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีจัดเก็บรายได(      เปKนเงิน    ๑๕๙,๕๐๐.-  บาท 
- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการ              เปKนเงิน    ๑๕๙,๕๐๐.-  บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)  

 

๑.๑.๕ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ(าง(๒๒๐๗๐๐)      
            ต้ังไว( ๗๒,๐๐๐.-บาท    เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ให(แก�พนักงานจ(างตาม

ภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว จํานวน  ๓ อัตรา ดังนี้  
- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีพัสดุ                เปKนเงิน      ๒๔,๐๐๐.-  บาท 
- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีจัดเก็บรายได(      เปKนเงิน      ๒๔,๐๐๐.-  บาท 
- ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการ              เปKนเงิน      ๒๔,๐๐๐.-  บาท 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)  
 



 
 
 
 
            ๗๓ 
  
๒.  งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)  ตั้งไว(รวม  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท  แยกเปMน 
 

๒.๑  หมวดค�าตอบแทน(๕๓๑๐๐๐)    ตั้งไว(รวม  ๑๙๐,๐๐๐.-บาท  
   ๒.๑.๑  ประเภทค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) 

            ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให(แก�พนักงานส�วน
ตําบล ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(างตามภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) 
 

๒.๑.๒  ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐) 
            ต้ังไว( ๑๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าเช�าบ(าน  ให(แก�พนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหาร

ส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) 
 

 ๒.๑.๓  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
            ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ให(แก�พนักงานส�วนตําบล และ

ลูกจ(างประจํา  ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) 
  

        ๒.๒  หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)  ตั้งไว(รวม   ๒๙๐,๐๐๐.-บาท  
 

 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ(๕๓๒๑๐๐) 
           (๑)  ต้ังไว( ๖๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรมและสัมมนาตามรูปแบบท่ี สถ.

กําหนด ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) 
 

                    (๒) ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเอกสาร/วารสาร/หนังสือตําราความรู(เก่ียวกับงาน
ด(านการเงิน  การบัญชี และค�าเย็บหนังสือ, เข(าปกหนังสือ ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจาก
เงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง) 
 

  (๓) ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริการ(ค�าจ(างบริการให(ผู(รับจ(างทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง เช�น
ค�าจ(างแบกสัมภาระ ค�ายกของ ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงาน
คลัง) 
 

๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายอ่ืนๆ(๕๓๒๓๐๐) 

          (๑)  ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร สําหรับเปKนค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช(จ�ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส�วนตําบล ลูกจ(างประจํา และพนักงานจ(างจามภารกิจ ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลท่ีขอเบิกได(ตามสิทธิ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

 

                   (๒) ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายตามโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี และทะเบียน
ทรัพย�สิน ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 



                   (๓) ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการดําเนินการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร� 
(e-Laas) ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 
 
 
 
            
 ๗๔ 
 
 
                   (๔)ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายตามโครงการให(ความรู(กับผู(มีหน(าท่ีเสียภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและกิจการท่ีเปKนอันตรายต�อสุขภาพในพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�าย
จากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
 

 ๒.๒.๓ ประเภทค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 

 ต้ังไว(๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษา หรือซ�อมแซมครุภัณฑ� วัสดุ อุปกรณ� เครื่องใช(สํานักงานต�างๆ ต้ัง
จ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

            

    ๒.๓  หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)       ตั้งไว( ๑๑๐,๐๐๐.-บาท 
           ๒.๓.๑  ประเภทวัสดุสํานักงาน(๓๓๐๑๐๐)        
                    ต้ังไว( ๔๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน เช�น กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, ลวด
เย็บกระดาษ, กระดานไวท�บอร�ด,  หมึกต�าง ๆ  ตรายาง, ธงชาติ,  เครื่องคํานวณเลข สิ่งพิมพ�ท่ีได(จากการซ้ือหรือ
จ(างพิมพ�, ของท่ีใช(ในการบรรจุหีบห�อ ฯลฯ     ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง) 
 

           ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว(๓๓๐๒๐๐)        
                    ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนจัดซ้ือวัสดุงานบ(านงานครัวเช�น ค�าผงซักฟอก น้ํายาล(างห(องน้ํา 
ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
 

           ๒.๓.๓  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร�(๓๓๐๓๐๐)        
                    ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร�เช�น แผ�นหรือจานบันทึกข(อมูล
โปรแกรมอ่ืน หัวพิมพ� หรือตลับผงหมึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�และวัสดุอุปกรณ�คอมพิวเตอร� กระดาษต�อเนื่อง 
แปNนพิมพ� ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

 

๒.๓.๔  ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�(๓๓๑๑๐๐)        
ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร�เช�น ฟPล�มรูปสี หรือขาวดํา  

ท่ีได(จากการล(างอัดขยายรูปภาพ ค�าไวนิลประชาสัมพันธ�การเสียภาษี  ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 

 

     ๒.๔ หมวดค�าสาธารณูปโภค  (๕๓๔๐๐๐)     ตั้งไว(รวม  ๑๐,๐๐๐.- บาท   
           ๒.๔.๑  ประเภทค�าไปรษณีย� ค�าธนาณัติ ค�าซ้ือดวงตราไปรษณีย� 
                    ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าไปรษณีย�   ค�าโทรเลข   ค�าธนาณัติ   ค�าจัดซ้ือดวงตรา
ไปรษณีย� ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)  
 



๓.  งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)   ตั้งไว(รวม ๘,๔๐๐.-บาท 
 

     ๓.๑  หมวดครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)  ตั้งไว(รวม ๘,๔๐๐.-บาท 
   ๓.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  (๔๑๐๑๐๐) 

- ต้ังไว( ๘,๔๐๐.- บาท  เพ่ือจัดซ้ือตู(เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จํานวน ๒ ตู( ๆ ละ ๔,๒๐๐.-บาท (ต้ังตาม
ราคาท(องตลาดเนื่องจากไม�มีราคามาตรฐานครุภัณณ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(าท่ี  ๔๙ ) 
 

        
 

      
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
..................................................... 

    
แผนงานรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท 
 

งานปAองกันภัยฝ*ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(๐๐๑๒๓)  รวม   ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท 
๑.  งบดําเนินการ(๕๓๐๐๐๐)      รวม     ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท 
     ๑.๑  หมวดค�าใช(สอย(๕๓๒๐๐๐)    รวม     ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๑.๑  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
  ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๓๐๐) 
  (๑)  ต้ังไว( ๔๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือเปKนค�าดําเนินการจัดทําโครงการเฝNาระวังปNองกันภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินของประชาชน ในการปNองกันภัยสาธารณภัย และภัยทุก ๆ ด(าน ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน 
(สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒  หน(า ) 
  (๒)  ต้ังไว(  ๗๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเปKนค�าดําเนินการจัดทําโครงการฝUกอบรมเสริมสร(าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปNองกันภัยฝJายพลเรือน ในการปฏิบัติภารกิจในตําบลลาดบัวขาว ต้ัง
จ�ายจากเงินอุดหนุน(สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒  หน(า ) 
 
๑.๒  หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)     รวม        ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๑.๒.๑  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐)       ๓๐,๐๐๐.-  บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง เช�น ผงเคมี โฟม ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( 
(สํานักปลัด) 
 
 
 
 



          
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป  

ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
……………………………………………… 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๒,๔๙๐,๒๒๐.- บาท 

 
 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) รวม  ๑,๑๐๖,๐๒๐.-บาท 
๑. งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)    รวม  ๕๖๘,๙๒๐.-บาท 
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา) (๕๒๒๐๐๐)รวม ๕๖๘,๙๒๐.-บาท 
        ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)  ๒๖๙,๘๘๐.-บาท 
                - เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป+ตําแหน�งนักวิชาการศึกษาอัตราละ ๒๒,๔๙๐.-บาทจํานวน๑๒ เดือน ต้ังจ�ายจากเงินรายได((ส�วนศึกษา) 
        ๑.๑.๒ ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง (๒๒๐๖๐๐)          ๒๗๕,๐๔๐.- บาท 
                 - เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(างและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ(างขององค�การ
บริหารส�วนตําบลจํานวน ๒ อัตรา ต้ังไว( ๒๗๕,๐๔๐.- บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  (ส�วนการศึกษา) 
   - พนักงานจ(างภารกิจ   อัตราละ     ๑๒,๙๒๐.- บาท   จํานวน ๑๒  เดือน 
   - พนักงานจ(างท่ัวไป     อัตราละ     ๑๐,๐๐๐.- บาท   จํานวน ๑๒  เดือน  
        ๑.๑.๓ ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ(าง(๒๒๐๗๐๐)๒๔,๐๐๐.- บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ(างภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลจํานวน๑๒ 
เดือนๆละ ๒,๐๐๐.- บาท ตําแหน�ง ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
 

๒. งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)รวม ๒๒๖,๐๐๐.- บาท 
  ๒.๑ หมวดค�าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)รวม       ๕๖,๐๐๐.-บาท 
 ๒.๑.๑ ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) ๕,๐๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการให(แก�พนักงานส�วนตําบลและ
พนักงานจ(างขององค�การบริหารส�วนตําบล ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)  
๒.๑.๒ ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)๑๕,๐๐๐.-บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให(แก�พนักงานส�วนตําบลขององค�การบริหารส�วนตําบลและผู(มี
สิทธิ์ตามระเบียบฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
๒.๑.๓ ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)๓๖,๐๐๐.-บาท  

-เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือค�าเช�าบ(านให(แก�พนักงานส�วนตําบล และผู(มีสิทธิ์ตามระเบียบฯต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (ส�วนการศึกษา) 
 
 
 
            ๗๗ 



 
๒.๒ หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)          รวม ๑๑๕,๐๐๐.- บาท  
๒.๒.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐)๔๐,๐๐๐.- บาท  
 ๑. ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าโฆษณาและเผยแพร�ข�าวสารเก่ียวกับงานด(านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เช�น การจ(างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ทาง วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน�  มหรสพ  สื่อสิ่งพิมพ� หรือ
ปNายโฆษณาต�างๆ ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
 ๒. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริการ(ค�าจ(างเหมาบริการให(ผู(รับจ(างทําการ อย�างหนึ่ง
อย�างใด) ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
๒.๒.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ๖๐,๐๐๐.-บาท 
ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
                    ๑. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานส�วนตําบล ครูผู(ดูแลเด็กและพนักงานจ(าง เปKนค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักต้ัง
จ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
                    ๒. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าธรรมเนียมค�าลงทะเบียนต�างๆให(แก�พนักงานส�วนตําบล 
ครูผู(ดูแลเด็กและพนักงานจ(างในการประชุม อบรมสัมมนา ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
๒.๒.๓ ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (๓๒๐๔๐๐)๑๕,๐๐๐.-บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าซ�อมแซมและบํารุงรักษา ครุภัณฑ� เครื่องใช(สํานักงานหรือทรัพย�สินต�างๆ ท่ี
ชํารุดเสียหายของส�วนการศึกษาฯและศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดบัวขาว เพ่ือให(สามารถใช(งานได(ตามปกติ ต้ัง
จ�ายจากเงินรายได((ส�วนการศึกษา) 
 

๒.๓หมวดค�าวัสดุ(๕๓๓๐๐๐)                          รวม   ๕๕,๐๐๐.- บาท  
 ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุสํานักงาน(๓๓๐๑๐๐) ๒๕,๐๐๐.-บาท 
 - ต้ังไว(  ๒๐,๐๐๐.-  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จเช�น กระดาษ, แฟNม, เครื่องเขียน,ลวดเย็บ
กระดาษตรายาง, เครื่องคํานวณเลข และวัสดุสํานักงานอ่ืน ๆ  ต้ังจ�ายจากงเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 

- ต้ังไว( ๕,๐๐๐.- บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือสิ่งพิมพ�ต�างๆ เช�น วารสาร หนังสือพิมพ�    หนังสือ ตํารา
ความรู(เก่ียวกับงานด(านการศึกษา ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
๒.๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ(านงานครัว(๓๓๐๓๐๐)๒๐,๐๐๐.-บาท 
- เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ(านงานครัว เช�น แก(วน้ํา, แปรง, ไม(กวาด,ผงซักฟอก, น้ํายาล(างห(องน้ํา, น้ํายาล(าง
จาน ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
๒.๓.๓ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)๑๐,๐๐๐.-บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เช�น แผ�นดิสก�หมึกเครื่องปริ้นเตอร� และอ่ืนๆ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วน
การศึกษา) 
 
๓. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)    รวม ๓๑๑,๑๐๐.- บาท 
๓.๑ หมวดค�าครุภัณฑ� (๕๔๑๐๐๐)        รวม๓๑๑,๑๐๐.-บาท  
๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)        ๑๑๙,๑๐๐.-บาท  
  ๑. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือชุดโตXะเอนกประสงค� ขนาดกว(างไม�ตํ่ากว�า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม�น(อย
กว�า ๑๕๐ เซนติเมตร สูงไม�ตํ่ากว�า ๖๐ เซนติเมตร จํานวน ๘ ตัว เปKนเงิน ๑๓,๖๐๐.- บาท พร(อมเก(าอ้ีพลาสติก
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว จํานวน ๔๐ ตัว เปKนเงิน ๖,๐๐๐.- บาท รวมเปKนเงิน 
๑๙,๖๐๐.- บาท (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�) (ส�วนการศึกษา)(นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๔๙) 
         



            
 ๗๘ 
 
 

๒.เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือตู(เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใสขนาดกว(างไม�น(อยกว�า๖๑
เซนติเมตรยาว 

ไม�น(อยกว�า๑๕๐ เซนติเมตร สูงไม�น(อยกว�า๗๕ เซนติเมตรเพ่ือใช(เก็บเอกสารจํานวน ๒ ตู(ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาท(ต้ัง
ตามราคาตลาดในท(องถ่ินเนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได((ส�วนการศึกษา) (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๑) 
  ๓. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือโตXะคอมพิวเตอร�ขนาดกว(างไม�น(อยกว�า ๖๐ เซนติเมตร สูงไม�น(อยกว�า
๗๕ เซนติเมตร ยาวไม�น(อยกว�า ๑๐๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตัว ต้ังไว( ๒,๕๐๐.- บาท (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน 
เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
–๒๕๖๑  หน(า ๕๑) 
  ๔. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือโตXะปูนพร(อมเก(าอ้ีสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาวจํานวน ๓ ชุด 
ต้ังไว(  ๘,๐๐๐.-บาท(ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได((ส�วน
การศึกษา) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๒) 
  ๕. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือตู(เก็บวัสดุอุปกรณ�ภายในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว แบบไม(ขนาด
กว(างไม�ตํ่ากว�า๔๕ เซนติเมตรยาวไม�ตํ่ากว�า๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม�ตํ่ากว�า๑๔๐ เซนติเมตรจํานวน ๑ตู(ต้ังไว( 
๕,๐๐๐.-บาท(ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ินเนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได((ส�วนการศึกษา) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๓) 
  ๖.เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม�น(อยกว�า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง 
สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดบัวขาว ต้ังไว( ๗๔,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(ต้ังตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ� ป+ ๒๕๕๘) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๒ ) 
 

๓.๑.๒ ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� (๔๑๐๗๐๐)      ๑๔๐,๐๐๐.- บาท  
- เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือพร(อมติดต้ังกล(องวงจรปPดจํานวน ๘ ชุด บริเวณศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว หมู�ท่ี

๒  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑ เคร่ืองบันทึกภาพ ๘ ช�อง DVR – HDD – ๑๐๐๐ – G  จํานวน  ๑  เคร่ือง 
  ๒ กล(องวงจรปPดแบบดูกลางวัน กลางคืน    จํานวน  ๘ ตัว 
  ๓ กล�องกันฝนและฝุJนพร(อมขายึด    จํานวน  ๘  กล�อง 
   ๔ สายสัญญาณ RG๖ แบบมีสลิงยึด ๑๒๘/๑   จํานวน   ๒๐๐.๐๐  เมตร 
   ๕ทีวี LED  ๓๒  นิ้ว     จํานวน      ๑        เคร่ือง 
   ๖ ค�าแรงติดตั้งพร(อมอุปกรณ�    จํานวน      ๘        ชุด 
   ๗ สายไฟฟNา VCT ๑.๕ ตร.มม.    จํานวน   ๒๐๐.๐๐  เมตร 
  ๘ กล�องก้ันน้ําพร(อมปลั๊ก ๒ ตัว    จํานวน      ๘        ชุด 
  ๙เคร่ืองสํารองไฟฟNา     จํานวน      ๑        ชุด 

(ต้ังตามเกณฑ� ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�ประจําป+ ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า  ๔๕   ข(อ  ๕ ) 

 
        ๓.๑.๓ ประเภทครุภัณฑ�งานบ(านงานครัว (๔๑๐๙๐๐)  ๒๑,๐๐๐.- บาท  
  ๑. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือตู(เก็บอุปกรณ�งานบ(านงานครัวพร(อมอ�างล(างจาน ขนาดกว(างไม�น(อยกว�า 
๕๐ เซนติเมตร ยาวไม�น(อยกว�า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม�น(อยกว�า ๑๙๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ ตู( ต้ังไว( ๙,๐๐๐.-บาท 



(ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๓) 
 
 
            ๗๙ 
 
 

๒.เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือชั้นไม(เอนกประสงค� แบบ ๓ ชั้น สําหรับเก็บอุปกรณ�ประจําตัวเด็กเล็ก                     
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาวจํานวน ๒๐ ชุด ต้ังไว( ๖,๐๐๐.- บาท (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�
มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า 
๕๓) 

      ๓. เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็นแบบคว่ําถังด(านบน จํานวน ๑ ตู( สําหรับศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ลาดบัวขาว ต้ังไว( ๖,๐๐๐.-บาท(ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�)ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑  หน(า ๕๒ 

 

๓.๑.๔ ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (๔๑๑๖๐๐)                              ๑๖,๐๐๐.-บาท  
 - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ�เลเซอร�-LDE ชนิดสีจํานวน ๑ เครื่อง ต้ังไว( ๑๖,๐๐๐.-บาท (ต้ังตาม
เกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป+ ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) คุณลักษณะ ดังนี้ 
                 - มีความละเอียดในการพิมพ�ไม�น(อยกว�า ๖๐๐ x ๖๐๐  dpi 
                 - มีความเร็วในการพิมพ�ร�างสีไม�น(อยกว�า ๒๐ หน(าต�อนาที 
                 - มีความเร็วในการพิมพ�ร�างขาวดําไม�น(อยกว�า ๒๐ หน(าต�อนาที 
                 - มีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น(อยกว�า ๑๒๘ MB 
                 - สามารถพิมพ�เอกสารกลับหน(าอัตโนมัติได( 
                 - มีช�องเชื่อมต�อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดีกว�าจํานวนไม�น(อยกว�า ๑ ช�อง 

- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base T 
หรือดีกว�า จํานวนไม�น(อยกว�า ๑ ช�อง 

- สามารถใช(ได(กับ A4,Letter,Legal และCUSTOM โดยมีถาดใส�กระดาษได(ไม�น(อยกว�า ๒๕๐ แผ�น 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน(า ๔๘ ข(อ ๙ ) 
 

       ๓.๑.๕ ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ� (๔๑๑๘๐๐)             ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 - เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมครุภัณฑ�ให(สามารถใช(งานได(ตามปกติ  ต้ังไว( ๑๕,๐๐๐.- บาท 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
 
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา(๐๐๒๑๒)รวม๑,๒๖๔,๒๐๐.-บาท 
๑. งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)     รวม ๖๓๙,๒๐๐.-บาท 
    ๑.๑ หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)  รวม ๓๖๘,๐๐๐.-บาท 

๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐)  ๑๓๓,๐๐๐.- บาท 
                - ต้ังไว( ๑๓๓,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริการต�างๆ สําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาด
บัวขาว  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
  ๑.๑.๒ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ๒๓๕,๐๐๐.-บาท 
   ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐)           



  -เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช(จ�ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับจ(างเหมา
ประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดบัวขาว จํานวนเด็ก ๔๒ คน ๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน 
จํานวน ๒๘๐ วัน เปKนเงินท้ังสิ้น  ๒๓๕,๐๐๐ .- บาท  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (ส�วนการศึกษา) 
 
 
 
 

            ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.๒ หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)  รวม  ๒๗๑,๒๐๐.-บาท 
 ๑.๒.๑ ประเภทอาหารเสริม(นม) (๓๓๐๔๐๐)  ๒๔๖,๒๐๐.-บาท 
   ๑. ต้ังไว(  ๑๖๓,๘๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ลาดบัวขาว ระดับอนุบาล ๑ - ๒  ถึง ประถมศึกษาป+ท่ี ๖ จํานวน ๙๐ คน ๆ ละ ๗.- บาท/วัน จํานวน ๒๖๐ วัน 
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ส�วนการศึกษา) (ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได(รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริม
การปกครองท(องถ่ิน) 
  ๒. ต้ังไว( ๘๒,๔๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดบัวขาว
ให(แก�เด็กเล็กก�อนวัยเรียน จํานวน ๔๒ คน ๆ ละ ๗.- บาท/วัน  จํานวน ๒๘๐ วัน ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(ส�วนการศึกษา) (ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได(รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท(องถ่ิน) 
       ๑.๒.๒ ประเภทวัสดุการศึกษา (๓๓๑๕๐๐)   ๒๕,๐๐๐.-บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว ตามโครงการสนับสนุน
และส�งเสริมการจัดการพัฒนาและดูแลเด็กเล็ก  ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)  
 
๒. งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)                   รวม๒๖๕,๐๐๐.-บาท 
    ๒.๑ หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร(าง (๕๔๒๐๐๐) รวม๒๖๕,๐๐๐.-บาท 

๒.๑.๑ ประเภทค�าก�อสร(างส่ิงสาธารณูปโภค(๔๒๐๙๐๐)                  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างติดต้ังเสาธงชาติ ขนาดความสูง  ๘.๐๐  เมตร บริเวณหน(าศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กลาดบัวขาว หมู�ท่ี ๒ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙ –
๒๕๖๑  หน(า ๕๓) 
 ๒.๑.๒ ประเภทค�าบํารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก�อสร(าง (๔๒๑๐๐๐) ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
    - ต้ังไว(   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาปรับปรุงและ ซ�อมแซมภายในศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กลาดบัวขาว หมู�ท่ี ๒  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
 - ต้ังไว(   ๕๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณหน(าศูนย�พัฒนาเด็กเล็กลาดบัวขาว หมู�ท่ี 
๒   ต้ังจ�ายจากเงินรายได((ส�วนการศึกษา) 
 
๓. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม  ๓๖๐,๐๐๐.-บาท   
   ๓.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)       รวม ๓๖๐,๐๐๐.-บาท  
  ๓.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) ๓๖๐,๐๐๐.-บาท 
              - ต้ังไว( ๓๖๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนค�าอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ใน
การดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ ถึง  ชั้นประถมศึกษาป+ท่ี ๖ 



จํานวน ๙๐ คน ๆ ละ ๒๐.- บาท/วัน จํานวน ๒๐๐ วัน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ส�วนการศึกษา)  (ท้ังนี้จะ
เบิกจ�ายต�อเม่ือได(รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส�งเสริมการปกครองท(องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
            ๘๑ 
 
 
 
 
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ (๐๐๒๑๔)   รวม ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
 

๑. งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)   รวม  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 

    ๑.๑ หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)   รวม     ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 
ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน (๓๒๐๓๐๐) 
 ๑.ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.- บาทเพ่ือดําเนินการตามโครงการส�งเสริมประสบการณ�การเรียนรู(ของเด็กเล็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑ หน(า ๓๘ ข(อ ๙) 
 ๒. ต้ังไว(๗๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือดําเนินการตามโครงการส�งเสริมการเรียนรู(ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข(าสู�
ประชาคมอาเซียน  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน(า 
๔๐ ข(อ ๙) 
 ๓. ต้ังไว(  ๒๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือดําเนินการตามโครงการส�งเสริมการเรียนรู(ค�ายวิทยาศาสตร�ของเด็กและ
เยาวชนตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
 
 
 
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        

 
รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
................................................... 

 
แผนงานสาธารณสุข(๐๐๒๒๐) 

งบประมาณทั้งสิ้น     ๑๔๒,๕๐๐.-   บาท 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(๐๐๒๒๓) รวม    ๑๔๒,๕๐๐.- บาท 
       ๑.  งบดําเนินการ(๕๓๐๐๐๐)     รวม        ๙๐,๐๐๐.-  บาท 
   ๑.๑  หมวดค�าวัสดุ(๕๓๓๐๐๐)      รวม    ๙๐,๐๐๐.-  บาท 
  ๑.๑.๑  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย�(๓๓๐๙๐๐)    ๙๐,๐๐๐.-  บาท 
   - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือน้ํายาฉีดพ�นยุง  ทรายอะเบท ฯลฯ และวัสดุอ่ืน ๆ ตามความ
จําเปKน ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒ หน(า ) 
 
       ๒.  งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)     รวม ๕๒,๕๐๐.-  บาท 
            ๒.๑  หมวดรายจ�าย เงินอุดหนุน(๕๖๑๐๐๐)   รวม ๕๒,๕๐๐.- บาท 
  ๒.๑.๑  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปMนสาธารณประโยชน� (๖๑๐๔๐๐) 

   รวม   ๕๒,๕๐๐.-  บาท 
   - เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข จํานวน ๗ 
หมู�บ(าน  ดําเนินโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค�การบริหารส�วนตําบล โดยจัดสรรเปKนค�า
ดําเนินงานของ อสม. หมู�บ(านละ ๗,๕๐๐.- บาท  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (สํานักปลัด)  (นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป+ พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒ 
หน(า ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
            
             

       
 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

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

แผนงานสังคมสงเคราะห� (๐๐๒๓๐) 
งบประมาณทั้งสิ้น     ๑๑๐,๐๐๐.-   บาท 

 
 
งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห�(๐๐๒๓๒)  รวม   ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
     ๑.  งบดําเนินการ(๕๓๐๐๐๐)        รวม    ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๑  หมวดค�าใช(สอย(๕๓๒๐๐๐)    รวม   ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
 ๑.๑.๑  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ    ๑๑๐,๐๐๐.- บาท 
        ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 

๑. เพ่ือเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทําโครงการส�งเสริมกิจกรรมผู(สูงอายุในวัน 
สงกรานต� จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๒หน(า) 

๒. เพ่ือเปKนค�าใช(จ�ายในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู(สูงอายุ จํานวน 
๖๐,๐๐๐.- บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒หน(า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 
 
 
 
                ๘๔ 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง จังหวัดราชบุรี 

………………………………………… 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
งบประมาณทั้งสิ้น    ๗,๙๘๘,๖๖๐.-บาท 

 
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๑)                           รวม           ๑,๘๓๖,๓๖๐ .-
บาท 
๑.  งบบุคลากร  (๕๒๐๐๐๐)รวม           ๑,๑๔๔,๓๖๐.-บาท 
๑.๑หมวดเงินเดือน (ฝ*ายประจํา)  (๕๒๒๐๐๐)                                         ๑,๑๔๔,๓๖๐.- บาท 
  ๑.๑.๑ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)๔๘๓,๓๖๐.-บาท 
              -เพ่ือจ�ายเปKนเงินเดือนให(แก�พนักงานส�วนตําบล   และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป+ให(แก�พนักงาน
ส�วนตําบล ต้ังไว( ๔๘๓,๓๖๐.-บาท   จํานวน ๒ อัตรา  ได(แก�  
   - ผู(อํานวยการกองช�าง    จํานวน  ๑  อัตรา 
   - นายช�างโยธา  จํานวน  ๑  อัตรา  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
            ๑.๑.๒  ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (๒๒๐๓๐๐)๔๒,๐๐๐.-บาท 
-เพ่ือจ�ายเปKนเงินประจําตําแหน�งผู(อํานวยการกองช�าง ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
๑.๑.๓ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)๑๐,๐๐๐.-บาท 
-เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว   และเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิของพนักงานส�วนตําบล ต้ังจ�ายจาก
เงินรายได( (กองช�าง) 
  ๑.๑.๔ ประเภทค�าตอบแทนพนักงานจ(าง (๒๒๐๖๐๐)                           ๕๓๗,๐๐๐.-บาท 
-เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานจ(าง และเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ(างขององค�การบริหารส�วนตําบล  
ต้ังไว( ๕๓๗,๐๐๐.-บาทจํานวน ๔ อัตรา ได(แก� 
  พนักงานจ(างตามภารกิจ(จํานวน ๓ อัตรา) 
      -ผู(ช�วยช�างโยธาจํานวน          ๑ อัตรา 
      -ผู(ช�วยช�างไฟฟNาจํานวน         ๑ อัตรา 
      -ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการจํานวน  ๑ อัตรา 
 พนักงานจ(างท่ัวไป        ( จํานวน ๑ อัตรา) 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง)   



 ๑.๑.๕  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ(าง (๒๐๐๗๐๐)๗๒,๐๐๐.-บาท 
-เพ่ือจ�ายเปKนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ(าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลต้ังไว(  ๗๒,๐๐๐.-บาท  
จํานวน ๓  อัตรา ได(แก�  
        
 
         
 ๘๕ 
 
 
 
  พนักงานจ(างตามภารกิจ(จํานวน ๓ อัตรา) 
      -ผู(ช�วยช�างโยธาจํานวน            ๑ อัตรา 
      -ผู(ช�วยช�างไฟฟNาจํานวน           ๑ อัตรา 
      -ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการจํานวน   ๑ อัตรา 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
 

๒.  งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)                                                      รวม            ๖๙๒,๐๐๐.-บาท          
   ๒.๑  หมวดค�าตอบแทน  (๕๓๑๐๐๐)                                        รวม              ๙๒,๐๐๐.-บาท 
           ๒.๑.๑  ประเภทค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)๑๐,๐๐๐.-บาท 
              -เพ่ือจ�ายเปKนค�าตอบแทนพนักงานส�วนตําบล    ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
      ๒.๑.๒  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)๒๐,๐๐๐.-บาท 
                    -เพ่ือจ�ายเปKนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส�วนตําบล    และผู(มีสิทธิตามระเบียบฯ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
 ๒.๑.๓  ประเภทค�าตอบแทนผู(ปฏิบัติราชการอันเปMนประโยชน�แก�องค�กร         ๒๐,๐๐๐.-บาท 
ปกครองส�วนท(องถ่ิน (๓๑๐๑๐๐) 
                     -เ พ่ื อจ� า ย เปK นค� าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ( า ง ง านก� อสร( า งตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๔/ว.๓๖๕๒ ลงวันท่ี ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การเบิกจ�ายค�าตอบแทน
คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ(าง คณะกรรมการตรวจการจ(าง และผู(ควบคุมงานก�อสร(างขององค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ิน   ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
 ๒.๑.๔  ประเภทค�าเช�าบ(าน (๓๑๐๔๐๐)     ๔๒,๐๐๐.-บาท 
                    -เพ่ือจ�ายเปKนค�าเช�าบ(านของพนักงานส�วนตําบล และผู(มีสิทธิตามระเบียบฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(กองช�าง) 
  

 ๒.๒  หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)                                                     รวม  ๑๗๐,๐๐๐.-บาท     
            ๒.๒.๑  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให(ได(มาซ่ึงบริการ (๓๒๐๑๐๐)๖๐,๐๐๐.-บาท  
     ๑.  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจ(างเหมาบริการด(านต�าง ๆ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
       ๒.๒.๒  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ๖๐,๐๐๐.-บาท 
                     ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ(๓๒๐๓๐๐) 

๑. เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรจํานวน 
๔๐,๐๐๐ .-บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 

๒. เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรมและสัมมนา ตามรูปแบบท่ี สถ.กําหนด จํานวน 
๒๐,๐๐๐ บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 



        ๒.๒.๓  ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม(๓๒๐๔๐๐)                            ๕๐,๐๐๐.-บาท 
      -เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซมครุภัณฑ� สํานักงาน เช�น เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่อง
ปริ้นเตอร� ฯลฯ และทรัพย�สินอ่ืนใดขององค�การบริหารส�วนตําบล ให(ใช(งานได(ตามปกติ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กอง
ช�าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๘๖ 
 
 
 
 

 ๒.๓  หมวดค�าวัสดุ  (๕๓๓๐๐๐)                                 รวม                        ๔๓๐,๐๐๐.-บาท    
 ๒.๓.๑  ประเภทวัสดุสํานักงาน (๓๓๐๑๐๐)๒๕,๐๐๐.-บาท 
                      -เพ่ือจ�ายเปKนค�าเครื่องเขียนแบบพิมพ�ต�าง ๆ ท่ีใช(ในหน�วยงาน เช�น กระดาษ แฟNม ปากกา 
ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
       ๒.๓.๒  ประเภทวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)๓๕๐,๐๐๐.-บาท 
     -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุ ไฟฟNา และวิทยุ เช�น หลอดไฟฟNาให(หมู�บ(าน สายไฟฟNา ฟPวส� ฯลฯ 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
   ๒.๓.๓  ประเภทวัสดุก�อสร(าง (๓๓๐๖๐๐)๒๐,๐๐๐.-บาท 
      -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร(างเช�น ปูนซีเมนต� เหล็กเส(น แป�บน้ํา ไม( เพ่ือปรับปรุงซ�อมแซม
เท�าท่ีจําเปKน  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
      ๒.๓.๔  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร� (๓๓๑๑๐๐)๕,๐๐๐.-บาท 
    -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� เช�น แผ�นปNาย กระดาษเขียนโปสเตอร� ผ(าสําหรับ
เขียนปNาย กระดานไม(อัด พู�กัน และสี ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
     ๒.๓.๕  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร� (๓๓๑๔๐๐)๓๐,๐๐๐.-บาท 
   -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เพ่ือใช(ในสํานักงาน เช�น หมึกเครื่องพิมพ� แผ�นบันทึก
ข(อมูลแม�เหล็ก แผ�นดิสก� ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
 

งานไฟฟAาและถนน(๐๐๒๔๒)                                              รวม                 ๖,๑๕๒,๓๐๐.-บาท 
๑.  งบลงทุน(๕๔๐๐๐๐)                                   รวม                 ๖,๑๕๒,๓๐๐.-บาท      
๑.๑  หมวดค�าครุภัณฑ�  (๕๔๑๐๐๐)                                       รวม             ๓๘๒,๕๐๐.-บาท 
 ๑.๑.๑  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (๔๑๐๑๐๐)                                      ๕,๐๐๐.-บาท 
    -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือตู(เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก      ขนาดกว(างไม�น(อยกว�า ๖๑ 
เซนติเมตร ยาวไม�น(อยกว�า ๑๕๐ เซนติเมตร สูงไม�น(อยกว�า ๗๕ เซนติเมตรเพ่ือใช(เก็บเอกสารจํานวน ๑ ตู(ต้ังไว( 
๕,๐๐๐ บาท    (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (กองช�าง) 
(ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๔๘) 
  ๑.๑.๒  ประเภทครุภัณฑ�ก�อสร(าง (๔๑๐๕๐๐)                                       ๙,๕๐๐.-บาท 
    -เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือสว�านโรตารี่ ขนาด ๘๐๐ วัตต� แรงกระแทก ๐ – ๓ J  ความเร็วรอบ ๐-
๙๐๐ รอบ/นามี  จํานวน ๑  เครื่อง (ต้ังตามราคาตลาดในท(องถ่ิน เนื่องจากไม�มีมาตรฐานครุภัณฑ�) ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (กองช�าง) (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๔๘) 



  ๑.๑.๓  ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� (๔๑๐๗๐๐)                           ๓๓๘,๐๐๐ .-
บาท 
                     (๑) เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือพร(อมติดต้ังกล(องวงจรปPด จํานวน ๓ ชุดบริเวณหมู�ท่ี ๕ บ(านหลังโรง
หีบ   ต้ังไว(  ๙๖,๐๐๐.-บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     -กล(องวงจรปPดแบบดูกลางวันกลางคืน จํานวน ๓ ตัว 
     -กล�องกันฝนและฝุJนพร(อมขายึด จํานวน ๓ กล�อง 
     -สายสัญญาณ RG6 แบบมีสลิงยึด ๑๒๘/๑  จํานวน ๑,๐๐๐ เมตร 
     -ค�าแรงติดต้ังพร(อมอุปกรณ�  จํานวน  ๓  ชุด 

     -สายไฟฟNา VCT ๑.๕ ตารางเมตร  จํานวน ๑,๐๐๐ เมตร 
        
 
         ๘๗ 
 
 
 
     -กล�องกันน้ําพร(อมปลั๊ก ๒ ตัว  จํานวน  ๓  ชุด 
         -เครื่องสํารองไฟฟNา  จํานวน ๑ ชุด  
(ต้ังตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป+ ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)(ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๗) 
      (๒) เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือพร(อมติดต้ังกล(องวงจรปPด จํานวน ๘ ชุดบริเวณหมู�ท่ี ๗ บ(านราง
วาลย�   ต้ังไว( ๒๔๒,๐๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     -เครื่องบันทึกภาพ ๘ ช�อง DVR-HDD-๑๐๐๐-G  จํานวน  ๑ เครื่อง 
     -กล(องวงจรปPดแบบดูกลางวันกลางคืน จํานวน ๘ ตัว 
     -กล�องกันฝนและฝุJนพร(อมขายึด จํานวน ๘ กล�อง 
     -สายสัญญาณ RG6 แบบมีสลิงยึด ๑๒๘/๑  จํานวน ๑,๘๐๐ เมตร 
     -TVLCD 32 นิ้ว  จํานวน  ๑  เครื่อง 
     -ค�าแรงติดต้ังพร(อมอุปกรณ�  จํานวน  ๘  ชุด 
     -ค�าติดมิเตอร� ๑๕ แอมป�  จํานวน  ๑ ชุด 
     -สายไฟฟNา VCT ๑.๕ ตารางเมตร  จํานวน ๑,๘๐๐ เมตร  
        -กล�องกันน้ําพร(อมปลั๊ก ๒ ตัว  จํานวน  ๘ ชุด 
        -สายเมน THW 1X16ตร.ม.  จํานวน  ๒๐ เมตร 
        -เครื่องสํารองไฟฟNา  จํานวน  ๑  ชุด 
(ต้ังตามเกณฑ�ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� ประจําป+ ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)(ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๘) 
 

 ๑.๑.๔  ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ�อมแซมครุภัณฑ� (๔๑๑๘๐๐)๓๐,๐๐๐.-บาท 
                     -เพ่ือจ�ายเปKนค�าบํารุงรักษา และซ�อมแซมครุภัณฑ�สํานักงานให(ใช(งานได(  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(กองช�าง) 
 

 ๑.๒  หมวดค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร(าง (๕๔๒๐๐๐) รวม            ๕,๗๖๙,๘๐๐ .-บาท 
 ๑.๒.๑ประเภทค�าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ�(๔๒๐๒๐๐)     รวม        ๑๘๕,๐๐๐ .-บาท      
   (๑)  ต้ังไว( ๑๘๕,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าปรับปรุงระบบประปาหมู�บ(าน หมู�ท่ี ๑  บ(านท�า
ต(นจันทร�  ซอย ๕  จํานวน ๑ ชุด    พร(อมอุปกรณ�ติดต้ังครบชุด (ตามแบบ อบต.กําหนด) พร(อมปNาย



ประชาสัมพันธ�โครงการ   (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๐) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กอง
ช�าง) 
๑.๒.๒ประเภทค�าก�อสร(างส่ิงสาธารณูปโภค(๔๒๐๙๐๐)             รวม   ๔,๑๘๖,๘๐๐ .-บาท   
   (๑)  ต้ังไว( ๑๐๖,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างราวกันตกภายในตําบลลาดบัวขาว หมู�ท่ี ๑ – 
๗ ( ตามแบบ อบต.กําหนด )    พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ   (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ หน(า ๓๕) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๒)  ต้ังไว(   ๓๒,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนหินคลุกพร(อมปรับเกลี่ย หมู�ท่ี ๑ บ(าน
ท�าต(นจันทน�  ซอย บ(านนางเก้ือ ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร  หรือมีปริมาณไม�
น(อยกว�า ๖๗.๒๐ ลูกบาศก�เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)  พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๑) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง)  
 
 
        ๘๘ 
 
 
   (๓)  ต้ังไว( ๑๖๗,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี ๑ บ(านท�า
ต(นจันทร�  ซอย ๗  ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม�น(อยกว�า 
๒๗๐ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๐) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๔)  ต้ังไว( ๖๑๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนแอสฟLสต�ติกคอนกรีตหมู�ท่ี ๒บ(านขอบ
ลาดสายบ(านนางไสว ขู�ทะ  ขนาดกว(าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร     หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า ๑,๒๐๐ 
ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )  พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ    (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๑ หน(า ๓๑) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๕)  ต้ังไว( ๒๑๙,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี ๓ บ(านทุ�ง
ทอง  ซอยบ(านนายสมบัติ เทศจันทร� ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.
ส.ล.ไม�น(อยกว�า ๓๖๓ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๓) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๖)  ต้ังไว( ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี ๓ บ(านทุ�ง
ทอง  ซอยบ(านผู(ใหญ�ลักษณ� รุ�งสว�าง ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.
ส.ล.ไม�น(อยกว�า ๓๒๗ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๓) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๗)  ต้ังไว( ๒๐๘,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนหินคลุกหมู�ท่ี ๓ บ(านทุ�งทอง  ซอยบ(าน
นายทวี  ประกอบแก(ว  ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม�น(อยกว�า 
๓๐๐ ลูกบาศก�เมตร  ( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๓) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๘)  ต้ังไว( ๒๘๙,๘๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าเทพ้ืนคอนกรีตตลาดชุมชนหมู�ท่ี ๓ บ(านทุ�งทอง  
ขนาดกว(าง ๑๐.๐๐ เมตร  ยาว ๖๗.๖๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม�น(อยกว�า ๖๗๖ ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด )  พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ หน(า ๓๐) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๙)  ต้ังไว( ๓๔๑,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ท่ี๔บ(านลาดบัว
ขาว  ซอยบ(านเจ(าบด ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม�น(อยกว�า 



๕๑๖ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๔) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๑๐)  ต้ังไว( ๑๒๑,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ท่ี๔บ(านลาด
บัวขาว  ซอยบ(านนางประนอม ทันใจชน ขนาดกว(าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ค.ส.ล.ไม�น(อยกว�า ๒๐๐ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตาม
แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๕) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๑๑)  ต้ังไว(  ๓๓๙,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล(Para Cape 
seal ชนิด Single Surface Treatment)  หมู�ท่ี ๔  บ(านลาดบัวขาว ซอยบ(านนางอาภา ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๘๓.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า  ๘๔๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) พร(อมปNาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๒๕)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน  (กอง
ช�าง) 
 
 
 
        
 ๘๙ 
 
 
 
   (๑๒)  ต้ังไว( ๔๖๗,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู�ท่ี ๕ บ(านหลัง
โรงหีบ ซอยบ(านแก(วอ่ิม ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม�น(อย
กว�า ๗๑๔ ตารางเมตร( ตามแบบ อบต.กําหนด )พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๗) ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๑๓)  ต้ังไว( ๖๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนหินคลุกหมู�ท่ี ๕ บ(านหลังโรงหีบ  ซอย
บ(านนายเชย  เทียนเครือ  ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรไม�น(อย
กว�า ๑๒๘.๗๐ ลูกบาศก�เมตร  ( ตามแบบ อบต.กําหนด )(ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หน(า ๒๖) 
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 
   (๑๔)  ต้ังไว(  ๖๓๐,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล(Para Cape 
seal ชนิด Single Surface Treatment)  หมู�ท่ี ๖  บ(านท�าศาลเจ(า ซอยหลังศาลเจ(า ขนาดกว(าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า  ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) พร(อมปNาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ  (ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๓๓)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน  (กอง
ช�าง) 
   (๑๕)  ต้ังไว(  ๓๙๒,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเปKนค�าก�อสร(างถนนลาดยางพาราเคปซิล(Para Cape 
seal ชนิด Single Surface Treatment)  หมู�ท่ี ๗  บ(านรางวาลย� ซอย ๑ ขนาดกว(าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�น(อยกว�า  ๑,๙๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  
(ตามแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๒๙)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน  (กองช�าง) 
 

 ๑.๒.๓ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก�อสร(าง (๔๒๑๐๐๐)                                     
                                                                                                รวม  ๑,๓๙๘,๐๐๐ .-บาท      
          ๑.  ต้ังไว(  ๗๗๕,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเปKนค�าลงหินคลุกเพ่ือซ�อมแซมถนนภายในตําบล    
หมู�ท่ี ๑ – ๗  โดยใช(หินคลุกจํานวน  ๑,๓๕๐   ลูกบาศก�เมตรพร(อมปรับเกลี่ย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑ หน(า ๓๕)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน (กองช�าง) 



          ๒.  ต้ังไว(  ๖๒๓,๐๐๐.-บาท   เพ่ือจ�ายเปKนค�าซ�อมแซมถนนลาดยางพาราสเลอรี่ซีล(Para 
Slurry seal)   ภายในตําบลหมู�ท่ี ๑ – ๗ พ้ืนท่ีลาดยางไม�น(อยกว�า  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร (ตามแผนพัฒนาสามป+ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  หน(า ๓๑)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน  (กองช�าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 



ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 
................................................... 

 
แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน(๐๐๒๕๐) 

งบประมาณ  ทั้งสิ้น  ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
 
งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข(มแข็งของชุมชน(๐๐๒๕๒)รวม   ๓๒๐,๐๐๐.-  บาท 
๑.  งบดําเนินการ(๕๒๐๐๐๐)      รวม     ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
๑.๑  หมวดค�าใช(สอย(๕๓๒๐๐๐)     รวม     ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
     ๑.๑.๑  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ   ๓๒๐,๐๐๐.- บาท 
      ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 

๑. ต้ังไว(  ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการส�งเสริมสนับสนุนการประชุม 
ประชาคมหมู�บ(าน เพ่ือจัดทําแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามป+ ขององค�การบริหารส�วนตําบล  ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได((สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ หน(า ) 
  ๒. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ร�วมกับ วิทยาลัยการ
อาชีพบ(านโปJง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, จัดหางานจังหวัดราชบุรี , พลังงานจังหวัดราชบุรี ต้ังจ�าย
จากเงินรายได( (สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ หน(า ) 
       ๓.ต้ังไว( ๖๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการปNองกันและแก(ไขปLญหายาเสพติด 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได((สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ หน(า) 
 ๔. ต้ังไว( ๔๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒หน(า ) 
 ๕.  ต้ังไว( ๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตผู(พิการ ตําบลลาดบัวขาว 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒  หน(า ) 
       ๖.  ต้ังไว( ๖๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลาดบัวขาว  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒  หน(า) 
 ๗.  ต้ังไว( ๗๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดทําโครงการพร(อมใจกําจัดขยะ เพ่ือรักษาสิ่งแวดล(อม ต้ังจ�าย
จากเงินรายได( (สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  หน(า     ) 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 

 
 



รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป  
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

……………………………………………… 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๗๐,๐๐๐.- บาท 
 

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)รวม ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
๑. งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)  รวม  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
    ๑.๑ หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)รวม ๑๗๐,๐๐๐.- บาท 
         ๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ                     ๑๗๐,๐๐๐.- บาท 
 ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
 ๑. ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  
(ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑ หน(า  ๔๑) 
 ๒. ต้ังไว( ๑๕๐,๐๐๐.- บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการจัดการแข�งขันกีฬาภายในตําบล ต้ังจ�ายจาก
เงินอุดหนุน (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑หน(า๓๙) 
 

๑.๒ หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)               รวม   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๑.๒.๑ ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐)          ๓๐,๐๐๐.- บาท 
  - เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุกีฬาให(กับหมู�บ(าน จํานวน ๗ หมู�บ(าน ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ หน(า ๓๖ ) 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท(องถิ่น (๐๐๒๖๓)รวม ๔๗๐,๐๐๐.- บาท 
๑. งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม     ๔๖๐,๐๐๐.-บาท 
    ๑.๑ หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)รวม  ๔๖๐,๐๐๐.-บาท 
         ๑.๑.๑ ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ               ๔๖๐,๐๐๐.-บาท 
                 ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (๓๒๐๓๐๐) 
  ๑. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายโครงการฝUกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ให(กับประชาชน ผู(นําชุมชน ผู(บริหารอบต. สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.ลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑หน(า ๓๖ ) 
  ๒. ต้ังไว( ๓๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายโครงการสร(างภูมิคุ(มกันชีวิต เรียนรู(อยู�อย�างมีสุข 
ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑ หน(า  ๓๘ ) 
 ๓. ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต�ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑หน(า ๕๖) 
  ๔.ต้ังไว( ๒๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการจัดงานวันลอยกระทง  ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑ หน(า ๕๖ ) 
           
   
 

๙
๒ 



 
 
  ๕.ต้ังไว( ๒๐๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการจัดงานประเพณีแข�งเรือ เช�น ถ(วยรางวัล 
เงินรางวัล  ค�าวัสดุอุปกรณ� ค�าอาหารเครื่องด่ืม ค�าตอบแทนคณะกรรมการต�าง ๆ เปKนต(น  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
(ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑หน(า ๕๖ ) 
  ๖. ต้ังไว(๕๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายจัดโครงการวันสําคัญต�างๆ เช�น งานวันสําคัญทาง
ศาสนา งานวันสําคัญเก่ียวกับสถาบันสําคัญของชาติ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา)(นํามาจากแผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑  หน(า๕๖) 
  ๗.ต้ังไว( ๑๐,๐๐๐.-บาทเพ่ือจ�ายเปKนค�าใช(จ�ายโครงการตักบาตร ฟLงเทศน�ฟLงธรรม เพ่ือปลูกฝLง
คุณธรรมในชีวิตของผู(บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานตําบลลาดบัวขาว ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (ส�วนการศึกษา) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑ หน(า  ๕๗  ) 
  ๘. ต้ังไว(  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือเปKนค�าใช(จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการปกปNองสถาบัน
สําคัญของชาติ ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด) (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑ หน(า ๕๗ ) 
 
 

๒. งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)  รวม ๑๐,๐๐๐.-บาท  
๒.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)  รวม ๑๐,๐๐๐.-บาท       
๒.๑.๑ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ (๖๑๐๒๐๐)    ๑๐,๐๐๐.-บาท   
 - เพ่ือจ�ายเปKนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบ(านโปJง ในการจัดงาน “งานเท่ียวราชบุรี   ของดีเมือง
โอ�ง ป+ ๒๕๕๙” ต้ังจ�ายจากเงินรายได( (สํานักปลัด)(นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๕๙– ๒๕๖๑หน(า๔๗)(โดย
ได(รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให(แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ระดับ
จังหวัดราชบุรีแล(ว ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

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

 
แผนงานการเกษตร(๐๐๓๒๐) 

งบประมาณ ทั้งสิ้น   ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 
งานส�งเสริมการเกษตร (สํานักปลัด)(๐๐๓๒๑)   รวม   ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
๑.  งบดําเนินการ (๕๓๐๐๐๐)      รวม   ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๑.๑  หมวดค�าใช(สอย (๕๓๒๐๐๐)     รวม   ๖๐,๐๐๐.-  บาท 
 ๑.๑.๑  ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ         ๖๐,๐๐๐.-  บาท 
   ท่ีไม�เข(าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (๓๒๐๓๐๐) 
   - ต้ังไว(  ๖๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดโครงการส�งเสริมกิจกรรมการเรียนรู(เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ต้ังจ�ายจากเงินรายได(  (สํานักปลัด)  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒ หน(า )   
 ๑.๒  หมวดค�าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)     รวม   ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
    ๑.๒.๑  ประเภทวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)    ๒๐,๐๐๐.-   บาท 
  - ต้ังไว(  ๒๐,๐๐๐.-  บาท เพ่ือจ�ายเปKนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ยาฆ�าหญ(า  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได( 
(สํานักปลัด)  )  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน(า     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



            
            
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

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

 
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐) 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๑,๔๖๘,๐๐๐.- บาท 
 
 
งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)     รวม   ๑๑,๔๖๘,๐๐๐.-   บาท 
 ๑ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐)  รวม   ๒๐๐,๐๐๐.-   บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปKนเงินสมทบเข(ากองทุนประกันสังคม   ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 ๒. ประเภทเบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ (๑๑๐๗๐๐)   รวม   ๗,๙๒๖,๐๐๐.-  บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปKนเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู(สูงอายุ ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 จํานวน ๙๘๗ คน จํานวน ๑๒ เดือน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน 
 ๓. ประเภทบ้ียยังชีพผู(พิการ (๑๑๐๘๐๐)    รวม   ๑,๙๒๐,๐๐๐.-  บาท  
     - เพ่ือจ�ายเปKนเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู(พิการในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
 จํานวน ๒๐๐ คน ๆ ๘๐๐ .- บาท/เดือน จํานวน ๑๒ เดือน ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน  
 ๔. ประเภทเบ้ียยังชีพผู(ป*วยโรคเอดส�  (๑๑๐๙๐๐)   รวม     ๗๒,๐๐๐.-   บาท 
      - เพ่ือจ�ายเปKนเงินสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู(ปJวยโรคเอดส�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๕๐๐.- บาท/เดือน จํานวน ๑๒ เดือน  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 ๕. ประเภทเงินสมทบทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการส�วนท(องถ่ิน (ก.บ.ท.) (๑๒๐๑๐๐) 

 รวม   ๓๐๐,๐๐๐.-   บาท 
              - เพ่ือจ�ายเปKนค�าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการส�วนท(องถ่ิน (กบท.) ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 ๖.ประเภทรายจ�ายตามข(อผูกพัน(๑๑๑๑๐๐)   รวม   ๒๕๐,๐๐๐.-   บาท 
     - เพ่ือจ�ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพให(กับประชาชนในท(องถ่ิน ต้ังจ�ายจากเงินรายได(
    
๗.  ประเภทเงินสํารองจ�าย (๑๑๑๐๐๐)    รวม  ๘๐๐,๐๐๐.-   บาท 
     -  เพ่ือจ�ายเปKนเงินสํารองจ�ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจําเปKน เร�งด�วน หรือเกิดภัยธรรมชาติ หรือ
บรรเทาความเดือดร(อนให(ประชาชน หรือไม�มีงบประมาณต้ังจ�ายไว(  ต้ังจ�ายจากเงินรายได( 
 
 
 
 
 



แบบเสนอร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๙ 
 
       ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
      วันท่ี  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  เสนอร�างข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว   
 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
  ข(าพเจ(าขอเสนอร�างข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เรื่อง  งบประมาณรายจ�าย
ประจําป+งบประมาณ ๒๕๕๙   ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว   
ในสมัยประชุมนี้  ซ่ึงได(เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร�างข(อบัญญัติดังกล�าวมาด(วยแล(ว 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (ลงชื่อ)..........................................ผู(เสนอ 
          (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
      

(ลงชื่อ)............................................ผู(รับรอง 
          (นายสมบูรณ�   ประทักษ�กุลวงศา) 
          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
      

(ลงชื่อ).............................................ผู(รับรอง 
           (นายสมบุญ    รุ�งสว�าง) 
           สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



.................................................................................. 
 
ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
  บัดน้ีถึงเวลาท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จะได(เสนอร�างข(อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป+ ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลอีกคร้ังหน่ึง  ในโอกาสน้ีนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบล จึงขอแถลงให(ท�านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท�านได(ทราบถึงสถานการณ�คลังตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในป+งบประมาณ ๒๕๕๙ ดังต�อไปน้ี 
 

1. สถานะการคลัง 
ในป+งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(
ประมาณการ 

รายรับไว( จํานวน  ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.-  บาท    โดยในส�วนของรายได(ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บ
เองจะได(ปรับปรุงการจัดเก็บให(มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และในส�วนของงบประมาณรายจ�ายได(กําหนด
วงเงินรายจ�ายไว(  จํานวน  ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.-  บาท  ซึ่งคาดว�าจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะ
ด(านต�าง ๆ ให(มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล เปKนการ
จัดทํางบประมาณแบบเกินดุล  
(รายจ�ายน(อยกว�ารายรับ) นอกจากน้ันขณะน้ีองค�การบริหารส�วนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู�
๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในป�ที่ผ�านมาและป�ป\จจุบัน 
ในป+งบประมาณท่ีผ�านมา แม(ว�ารายรับขององค�การบริหารส�วนตําบล จะมีจํานวน
จํากัด  

เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจด(านต�าง ๆ ท่ีจะต(องดําเนินการเพ่ือบริการให(ประชาชนตามอํานาจหน(าท่ี
ตามกฎหมายก็ตาม แต�องค�การบริหารส�วนตําบลก็สามารถ ดําเนินกิจกามตามท่ีได(ตั้งงบประมาณ
รายจ�ายด(วยความรอบคอบระมัดระวัง และถูกต(องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด(วยวิธีการ
งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๑  ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบขอเสนอญัตต ิ
 
        ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัว
ขาว 



       วันท่ี   ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
 
 เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
   ข(าพเจ(าขอเสนอญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เรื่อง  
งบประมาณ 

รายจ�ายประจําป+งบประมาณ ๒๕๕๙  ต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ในสมัย
ประชุม  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓/๒๕๕๘  วันท่ี ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
  ขอได(โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เพ่ือพิจารณา
ต�อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผู(เสนอ 

          (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
      

(ลงชื่อ)............................................ผู(รับรอง 
          (นายสมบูรณ�   ประทักษ�กุลวงศา) 
          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
      

(ลงชื่อ).............................................ผู(รับรอง 
           (นายสมบุญ    รุ�งสว�าง) 
           สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

 
 
 
 
 
 

แบบขอเสนอแปรญัตติ 
 
          ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 



       
วันท่ี  ............  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 
เรื่อง  ขอเสนอแปรญัตติ 
 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
  ข(าพเจ(าขอเสนอแปรญัตติ  เรื่อง(ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๘ดังต�อไปนี้ 
  ข(อ ๑  ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
  ข(อ ๒ ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงชื่อ)......................................................ผู(เสนอ 
     (..................................................) 
   ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที�   ๑ 
 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดบัวขาว 

อาํเภอบ้านโป่ง   จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบป

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดบัวขาว

อาํเภอบ้านโป่ง   จังหวดัราชบุรี

 
 
ท่ี  สภาฯ /๒๕๕๙   
     
 

 

เรื่อง  ส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

ส่วนที�   ๒ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

 

เรื�อง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดบัวขาว

อาํเภอบ้านโป่ง   จังหวดัราชบุรี 

 

 

   ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
   หมู�ท่ี   ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ  

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 

ระมาณ  

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดบัวขาว 

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโปJง  รบ  ๗๐๑๑๐ 



 

เรียน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทุกท�าน 
 

อ(างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๓ ข(อ ๕๐ 
 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย  รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน   ๑  ชุด 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ 
ข(อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได(พิจารณาแล(ว จะต(องเสนอ(ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายนั้นตามร�าง
เดิม และตามท่ีมีการแก(ไขเพ่ิมเติม พร(อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นต�อประธานสภาท(องถ่ิน  และให(
ประธานสภาท(องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภาท(องถ่ินไม�น(อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุมพิจารณา  
คณะกรรมการแปรญัตติ อบต.ลาดบัวขาว ได(ดําเนินการประชุมแปรญัตติ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต�
เวลา ๑๖.๓๐ น.  ปรากฏว�าไม�มีคณะกรรมการเสนอแปรญัตติแต�อย�างใด 
 

  จึงขอส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมาพร(อมหนังสือนี้ จํานวน  ๑  ชุด  เพ่ือให(
ท�านพิจารณา 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
    
    (นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ) 
  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภา 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑  ต�อ ๑๐๒ 
 
 
 
 
 
 
ท่ี  สภาฯ ๐๒๒/๒๕๕๖     ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
       หมู�ท่ี   ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ  ๗๐๑๑๐ 
 



๓  กันยายน๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทุกท�าน 
 

อ(างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๓ ข(อ ๕๐ 
 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย  รายงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน   ๑  ชุด 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ 
ข(อ ๕๐ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได(พิจารณาแล(ว จะต(องเสนอ(ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายนั้นตามร�าง
เดิม และตามท่ีมีการแก(ไขเพ่ิมเติม พร(อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นต�อประธานสภาท(องถ่ิน  และให(
ประธานสภาท(องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภาท(องถ่ินไม�น(อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุมพิจารณา  
คณะกรรมการแปรญัตติ อบต.ลาดบัวขาว ได(ดําเนินการประชุมแปรญัตติ เม่ือวันท่ี ๒  กันยายน๒๕๕๖ ต้ังแต�เวลา 
๑๐.๐๐ น.  ปรากฏว�า  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ยื่นขอเสนอแปรญัตติ จํานวน ๒ ข(อ ได(แก� 
  ข(อ ๑  ยกเลิกโครงการก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู�ท่ี ๔   บ(านลาดบัวขาว ซอยบ(าน
นางประนอม  ทันใจชน ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม�น(อยกว�า 
๖๙๙ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. กําหนด)  พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐.- บาท 
(สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน) 

ข(อ ๒ เพ่ิมโครงการขยายท�อส�งน้ําประปา หมู�ท่ี ๔ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร งบประมาณ  
๔๓๑,๐๐๐.- บาท(สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน) 
 

  จึงขอส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมาพร(อมหนังสือนี้ จํานวน  ๑  ชุด  เพ่ือให(
ท�านพิจารณา 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
    
     (นายพริ้ง    เอ่ียมสอน) 
  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
 
 
 
 
งานกิจการสภา 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑  ต�อ ๑๐๒ 
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�  ๒๕๕๘ 

วันท่ี  ๑๕สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 



ณ   ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
......................................................... 

 
ผู(มาประชุม 
ลําดับท่ี           ช่ือ - สกุล        ตําแหน�ง         ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายปราโมช  วีระกุล คณะกรรมการแปรญัตติ ปราโมช  วีระกุล  
๒ นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง คณะกรรมการแปรญัตติ ชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  
๓ นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา คณะกรรมการแปรญัตติ สมบูรณ� ประทักษ�กุลวงศา  

 
หัวข(อประชุม 
  เม่ือถึงเวลานัดประชุม คณะกรรมการได(มาครบองค�ประชุม และได(ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
นายปราโมช  วีระกุล   สวัสดีครับ คณะกรรมการแปรญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ทุกท�าน ในการแปรญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+
งบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันนี้คณะกรรมการได(มาครบองค�ประชุมแล(ว ผมนาย
ปราโมช  วีระกุล ขอทําหน(าท่ีประธานคณะกรรมการชั่วคราว และก�อนท่ีจะเข(า
วาระการประชุมผมจะให(คณะกรรมการทุกท�านคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  ขอเสนอ นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา  เปKนประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 

นายปราโมช  วีระกุล  ขอเสนอ  นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  เปKนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม   มีมติเปKนเอกฉันท�ให(  นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา เปKนประธาน 

คณะกรรมการแปรญัตติ  และนายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  เปKนเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ทุกท�าน ท่ีได(มอบหมายให(ผมทําหน(าท่ี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และผมขอเปPดประชุมคณะกรรมการแปร 
ญัตติตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
      ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
      ไม�มี 
     
      ๒ 
 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติ(ร�าง)ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๘ 
นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา เนื่องจากตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
ประธานกรรมการ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได(กําหนดให(ผู(ท่ี

ประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต�วันท่ี 



๑๓ 
๑๓
๑

๒
ท�านคณะกรรมการมีความเห็นอย�างไร

ท่ีประชุม   มีความเห็นว�าเม่ือไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติให(รายงานต�อท่ีประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทราบต�อไป

    มีคณะกรรมการท�านใดมีปLญหาท่ีจะส
ผมขอปPดการประชุมเพียงเท�านี้
 
 
 
 
 
 
 

    
 

(ลงชื่อ)....................................................
     
 
   (ลงชื่อ)...................................................
    (
 
   (ลงชื่อ)...................................................
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส�วนราชการ     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
ท่ี..............................................................................
เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+  พ
.....................................................................................................................................................................

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๑๓.๐๐ น. ผลปรากฏว�า 
๑.  ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติม ในตอนใด หรือในข(อใดใน 

งบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๘ 
๒. ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ 
ท�านคณะกรรมการมีความเห็นอย�างไร 
มีความเห็นว�าเม่ือไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติให(รายงานต�อท่ีประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทราบต�อไป 
มีคณะกรรมการท�านใดมีปLญหาท่ีจะสอบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ(าไม�มี
ผมขอปPดการประชุมเพียงเท�านี้ 
 
 
            เลิกประชุม 
 
 
 ………………………………………………. 
 

)....................................................ประธานกรรมการ 
 (นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา) 

)...................................................กรรมการ 
(นายปราโมช  วีระกุล) 

)...................................................เลขานุการ 
  (นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง) 

บันทึกข(อความ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

.................................................................................ลงวันท่ี    ๒กันยายน  ๒๕๕๖ 
เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา 

ใน (ร�าง)ข(อบัญญัติ

มีความเห็นว�าเม่ือไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติให(รายงานต�อท่ีประชุมสภา 

อบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ(าไม�มี 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 

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



 

เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
 

  ตามท่ีมีการประชุม
๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๓๐  เดือน สิงหา
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
ต้ังแต�เวลา   ๑๒.๐๑  น.  ถึงวันท่ี  

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ยื่นขอเสนอแปรญัตติ เม่ือวันท่ี 
๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. จํานวน ๒ 

ข(อ ๑  ยกเลิกโครงการก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู�ท่ี 
บ(านนางประนอม  ทันใจชน ขนาดกว(าง 
กว�า ๖๙๙ ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต
บาท (สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน

ข(อ ๒ เพ่ิมโครงการขยายท�อส�งน้ําประปา หมู�ท่ี 
๔๓๑,๐๐๐.-บาท(สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
 
 
     
     
 
     
     
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วนราชการ     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว

เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ตามท่ีมีการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวสมัยวิสามัญ สมั
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ท่ีประชุมสภาได(พิจารณา 

ญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๗ และได(กําหนดให(เสนอแปรญัตติวันท่ี   ๓๐
ถึงวันท่ี  ๑กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๐๐ น.   ผลปรากฏว�า 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ยื่นขอเสนอแปรญัตติ เม่ือวันท่ี 
๒ ข(อได(แก� 

ยกเลิกโครงการก�อสร(างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู�ท่ี ๔   บ(านลาดบัวขาว ซอย
บ(านนางประนอม  ทันใจชน ขนาดกว(าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี ค

ตามแบบ อบต. กําหนด)  พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  งบประมาณ 
สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน) 

เพ่ิมโครงการขยายท�อส�งน้ําประปา หมู�ท่ี ๔ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร งบปร
สี่แสนสามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ(วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 (ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
    (นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง) 

 (ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
  (นายปราโมช  วีระกุล) 

 ลงชื่อ).......................................เลขานุการ 
  (นายวันชัย  สีระสังวร) 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว 

สามัญ สมัยท่ี  ๑  ประจําป+ 
ท่ีประชุมสภาได(พิจารณา (ร�าง) 

๓๐  สิงหาคม   ๒๕๕๖    
 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ยื่นขอเสนอแปรญัตติ เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  

บ(านลาดบัวขาว ซอย 
เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม�น(อย

พร(อมปNายประชาสัมพันธ�โครงการ  งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐.- 

เมตร งบประมาณ  

ประธานกรรมการ 



ที�.................................................................................ลงวนัที�    1  สิงหาคม  2553 
เรื�อง  ขอเสนอญตัติขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2554 
................................................................................................................................................................. 
 

เรียน  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
พ.ศ. 2541 หมวด 3 วิธีการจดัทาํงบประมาณ ขอ้ 22 ให้หวัหนา้งานจดัทาํประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัรวมรายงานการเงิน และสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื�อใชป้ระกอบการ
คาํนวณขอตั7งงบประมาณเสนอต่อเจา้หน้าที�งบประมาณ และขอ้ 23 ให้เจา้หน้าที�งบประมาณทาํการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์และแกไ้ขงบประมาณในขั7นตอนตน้แลว้เสนอต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เมื�อคณะผูบ้ริหาร
ท้องถิ�นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั7 งเงินงบประมาณยอดใดเป็นเงินงบประมาณประจําปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที�
งบประมาณรวบรวม และจดัทาํเป็น(ร่าง)งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ�นไดน้าํเสนอต่อสภา
ทอ้งถิ�นภายในวนัที� 6  สิงหาคม 2553 
 

  เจ้าหน้าที�งบประมาณได้ดําเนินการจัดทาํ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2554  เสร็จเรียบร้อยแลว้  จึงขอเสนอ (ร่าง) ขอ้บญัญติังบประมาณดงักล่าว ให้ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลลาดบวัขาว  พิจารณาเสนอต่อที�ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว ในสมยัประชุมนี7  
 
 
      (ลงชื�อ)............................................ 
       (นายทวศีกัดิ?   พรหมสวสัดิ? ) 
        นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว 
 
ทราบ 

 
(ลงชื�อ)............................................ 
 (นายดุสิต  ประดิษฐว์รีวงษ)์ 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาดบวัขาว 

 
 
 

สารบัญ 
 
ส�วนท่ี  ๑          หน(า 
 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย      ๑ 



 
ส�วนท่ี  ๒ 
 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   ๕ 
 รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย       ๖ 
 รายงานประมาณการรายรับ       ๑๘ 
 รายงานประมาณการรายจ�าย         ๒๔ 
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�าย 
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป         ๖๕ 
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน       ๗๕ 
 - แผนงานการศึกษา        ๗๖ 
 - แผนงานสาธารณสุข        ๘๒ 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห�       ๘๓ 
 - แผนงานเคหะและชุมชน        ๘๔ 
 - แผนงานสร(างความเข(มแข็งของชุมชน      ๙๐ 
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ๙๑ 
 - แผนงานการเกษตร        ๙๓ 
 - แผนงานงบกลาง        ๙๔ 
   
ภาคผนวก 

 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
       



 
 
 
 
 
 
 
 

ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโป*ง  จังหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 



สําเนาเอกสารเก่ียวกับการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว

 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
เรื่อง  ประกาศใช(ข(อบั

 
 
 
 

เอกสารเก่ียวกับการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
เรื่อง  ประกาศใช(ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๖๐

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

เอกสารเก่ียวกับการประชุมสภา 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

๒๕๖๐ 



 

                      ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการจัดทําข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซ่ึงสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(พิจารณาให(ความเห็นชอบแล(ว ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙เม่ือวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  และสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒  
เม่ือวันท่ี ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๙  และนายอําเภอบ(านโปJง ได(พิจารณาอนุมัติแล(ว เม่ือวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  
นั้น 
 

                     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  จงึขอประกาศใช(ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+
งบประมาณ ๒๕๖๐  ต้ังแต�วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เปKนต(นไป 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี รบ ๗๙๑๐๑/ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 หมู�ท่ี  ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ  ๗๐๑๑๐ 
 

   กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอส�งสําเนาข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+ ๒๕๖๐ 



 

เรียน  นายอําเภอบ(านโปJง 
 

อ(างถึง  หนังสือท่ี รบ ๐๐๒๓.๑๑/๓๙๒๓  ลงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย   ๑.  สําเนาประกาศใช(ข(อบัญญัติฯ  จํานวน  ๒    ฉบับ 
๒.  สําเนาข(อบัญญัติฯ  จํานวน  ๒    เล�ม 
 

ตามท่ีอําเภอบ(านโปJง  ได(พิจารณาอนุมัติข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+ ๒๕๖๐ 
เรียบร(อยแล(ว โดยให(องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ประกาศใช(ข(อบัญญัติฯ ดังกล�าว และส�งสําเนา 
ข(อบัญญัติฯ ให(นายอําเภอบ(านโปJง  จํานวน ๒ชุด นั้น 
 

 ในการนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ประกาศใช(ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป+  ๒๕๖๐  ในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  จึงขอส�งสําเนาข(อบัญญัติฯ จํานวน ๒ชุดมาพร(อมหนังสือนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                  (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักปลัด 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑   
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๘ 
 
       ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 



         วันท่ี  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง  เสนอ(ร�าง)ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
  ข(าพเจ(าขอเสนอ(ร�าง) ข(อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เรื่อง  งบประมาณ
รายจ�ายประจําป+งบประมาณ ๒๕๕๘  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาด
บัวขาว  ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได(เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ (ร�าง)ข(อบัญญัติดังกล�าวมาด(วยแล(ว 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู(เสนอ 
     (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
    นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................ผู(รับรอง 
     (นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา) 
    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................ผู(รับรอง 
     (นายสมบุญ    รุ�งสว�าง) 
    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี สภาฯ ๐๑๔ /๒๕๕๗              สภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
       หมู�ท่ี  ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ ๗๐๑๑๐ 
 

     ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเปPดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  
       ประจําป+ ๒๕๕๗ 



 

เรียน  นายอําเภอบ(านโปJง 
 

อ(างถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖)  
         พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรค ๔ 
 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย  สําเนาประกาศกําหนดสมัยประชุมฯ จํานวน    ๑    ชุด 
 

  ด(วยสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(กําหนดให(มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/
๒๕๕๘ ระหว�างวันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  แต�เนื่องจากทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(
กําหนดให(มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือจะพิจารณา (ร�าง)
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวาระ ๑ (รับหลักการ) ในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ได(มีมติให(พิจารณา (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ ๒๕๕๘ ในวาระ ๒ และวาระ ๓ ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงพ(นกําหนดสมัยประชุมท่ีกําหนดไว( 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให(การพิจารณา (ร�าง) งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เปKนไปด(วยความเรียบร(อยและถูกต(อง จึงขออนุมัติขยายเวลาประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน  เพ่ือพิจารณา (ร�าง)งบประมาณฯ ดังกล�าวต�อไป 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
 

      
          (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 
       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
ฝJายกิจการสภา อบต.ลาดบัวขาว 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑  ต�อ ๑๐๑ 
 
 
 

คํากล�าวรายงานประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
............................................................ 

 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 

  กระผม  นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
 

ตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๗  
เม่ือวันท่ี  



๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได(มีมติต้ังคณะกรรมการแปรญัตติโดยมี
๑
๒
๓

ได(กําหนดให(ผู(ท่ีประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต�วันท่ี 
๒๕๕๗

เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๑. ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติม ในตอนใด หรือในข(อใดใน 

ประจําป+ 
๒. ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ แต�อย�างใด

 
จึงเรียนมาเพ่ือ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี สภา ฯ      /๒๕๕๘  
ขาว 
     
 

     
 

เรื่อง  ส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
 

เรียน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทุกท�าน

ได(มีมติต้ังคณะกรรมการแปรญัตติโดยมี 
๑. นายสมบูรณ�  ประทักษ�กุลวงศา 
๒. นายปราโมช   วีระกุล 
๓. นายชัยสิทธิ์    คล(ายแดง 

ได(กําหนดให(ผู(ท่ีประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต�วันท่ี 
๒๕๕๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ผลปรากฏว�า 
ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติม ในตอนใด หรือในข(อใดใน (ร�าง)ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป+ ๒๕๕๘ 
ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ แต�อย�างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือให(ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(พิจารณาต�อไป

                ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัว

       หมู�ท่ี ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ 

         ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ทุกท�าน 

ได(กําหนดให(ผู(ท่ีประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต�วันท่ี ๑๓ สิงหาคม

ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ให(ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(พิจารณาต�อไป 

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัว

อําเภอบ(านโปJง  รบ ๗๐๑๑๐ 



 

อ(างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ ข(อ 
๕๐ 
 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๑ ชุด 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวด  
๓ ข(อ ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได(พิจารณาแล(ว จะต(องเสนอ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายนั้น 
ตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก(ไขเพ่ิมเติม พร(อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นต�อประธานสภาท(องถ่ิน  
และให(ประธานสภาท(องถ่ินส�งรายงานนั้นแก�สมาชิกสภาท(องถ่ินไม�น(อยกว�ายี่สิบสี่ชั่วโมงก�อนวันประชุม
พิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติ อบต.ลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการประชุมแปรญัตติ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต� 
เวลา  ๑๔.๓๐ น. ปรากฏว�าไม�มีคณะกรรมการเสนอแปรญัตติแต�อย�างใด 

 

จึงขอส�งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมาพร(อมหนังสือนี้ จํานวน ๑ ชุด 
เพ่ือให(ท�านพิจารณา 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 
       ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑  ต�อ ๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 

สรุปข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ ๒๕๕๘ 



ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
รายรับจริงป+ ๒๕๕๖ จํานวน  ๒๙,๔๒๓,๗๑๖.๐๕  บาท ประมาณการรายรับป+ ๒๕๕๗ จํานวน  ๒๐,๔๐๐,๐๐๐.- 
 บาท 
ประมาณการรายรับป+ ๒๕๕๘ จํานวน  ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาทสูงกว�าป+ ๒๕๕๗  จํานวน    ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
 
ท่ี         การต้ังงบประมาณเก่ียวกับเรื่อง จํานวน 

โครงการ 
เปKนเงิน ร(อยละ หมายเหตุ 

๑ งบปNองกันบรรเทาความเดือดร(อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ๓ ๑๔๐,๐๐๐.- ๐.๖๒  
๒ งบส�งเสริมและสนับสนุนการสร(างความปรองดองและ

สมานฉันท� 
๕ ๒๙๐,๐๐๐.- ๑.๒๘  

๓ งบดําเนินการตามนโยบายของรัฐ - - - - 
๔ งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท. ๑๕ ๕,๓๒๘,๖๐๐.- ๒๓.๖๑  
๕ งบค�าใช(จ�ายในการบริหารงานบุคคล - ๕,๘๑๖,๖๑๐.- ๒๕.๗๗  
๖ งบเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อปท. - ๒๖๐,๐๐๐.- ๑.๑๕  
๗ งบค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศและ

การศึกษาดูงานท้ังในและต�างประเทศ 
- ๔๗๐,๐๐๐.- ๒.๐๘  

๘ งบค�าใช(จ�ายเปKนค�ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล - ๒๐๐,๐๐๐.- ๐.๘๘  
๙ งบตามภาระผูกพัน ๕ ๑,๑๖๐,๐๐๐.- ๕.๑๐  
๑๐ งบจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ� - ๒,๕๐๓,๐๐๐.- ๑๑.๐๙  
๑๑ งบท่ีดินและสิ่งก�อสร(าง - ๕,๓๖๐,๖๐๐.- ๒๓.๗๕  
๑๒ งบปNองกัน สนับสนุน และแก(ไขปLญหายาเสพติดการบําบัด/

ฟ��นฟูผู(เสพยาเสพติด 
๑ ๕๐,๐๐๐.- ๐.๒๒  

๑๓ งบอุดหนุนหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนฯ - ๕๔๕,๐๐๐.- ๒.๔๑  
๑๔ งบโครงการเก่ียวกับเกษตรปลอดภัย ๑ ๕๐,๐๐๐.- ๐.๒๒  
๑๕ งบเก่ียวกับเศรษฐกิจ รากฐานของชุมชน ส�งเสริมอาชีพ 

วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SME 
๑ ๕๐,๐๐๐.- ๐.๒๒  

๑๖ งบช�วยเหลือ แก(ไขปLญหาความยากจนของประชาชนใน ๕๐ 
ครัวเรือนยากจน ให(สามารถช�วยเหลือตัวเองได( 

๒ ๗๕,๐๐๐.- ๐.๓๓  

๑๗ งบการเข(าถึงน้ําประปาท่ียังไม�ครบถ(วน และการแก(ไข
ปรับปรุง ระบายน้ํา ท�อน้ําท่ีชํารุดฯ 

๒ ๑,๐๘๑,๐๐๐.- ๔.๗๙  

๑๘ งบการดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี - - - ไม�มีรถขยะ 
   
   (ลงชื่อ)..............................................ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
    (ดร.ปารมี    เพ�งสวัสด์ิ) 
 

 
 
 
 
 



รายละเอียดรายจ�ายบางรายการท่ีจําเปKนต(องใช(ในการบริหารกิจการขององค�กร

.........................................................................................
 
ค�าใช(จ�ายในการบริหารบุคลากร 

๑. เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ�ายควบกั
๑.๑ เงินเดือน  
๑.๒ ค�าครองชีพชั่วคราว
๑.๓ เงินประจําตําแหน�
๑.๔ ค�าตอบแทนนอกเวลาราชการ

 ๒. เงินค�าจ(าง   
     ๒.๑  ค�าจ(างประจํา  
     ๒.๒  ค�าตอบแทนพนักงานจ(าง                                จํานวน    
     ๒.๓  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง
   ๓. เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  
               ๓.๑ เงินช�วยเหลอืการศึกษาบุตร
      ๓.๒ ค�าเช�าบ(าน  
      ๓.๓ เงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษ
               ๓.๔ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ
      ๓.๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
     
 
 
 
 

หมายเหตุ   คิดเปKนร(อยละ 
 
 
 
 
 
 
ท่ี  สภาฯ /๒๕๕๙   
     
 

     
 

เรื่อง  ขอส�ง (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+ 
 

เรียน  นายอําเภอบ(านโปJง 
 

อ(างถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 

รายละเอียดรายจ�ายบางรายการท่ีจําเปKนต(องใช(ในการบริหารกิจการขององค�กร
ในป+งบประมาณ ๒๕๕๘ 

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

เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน    ตั้งจ�ายรวมท้ังส้ิน  
    จํานวน   ๓,๐๔๖

ค�าครองชีพชั่วคราว    จํานวน       ๖๖,๐๐๐
เงินประจําตําแหน�งผู(บริหาร   จํานวน      ๒๑๐
ค�าตอบแทนนอกเวลาราชการ   จํานวน       ๖๕,๐๐๐

   ตั้งจ�ายรวมท้ังส้ิน  ๒,๔๙๔
    จํานวน      ๑๘๐

ค�าตอบแทนพนักงานจ(าง                                จํานวน    ๒,๑๐๖
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง   จํานวน      ๒๐๘

  ตั้งจ�ายรวมท้ังส้ิน ๑,๗๙๑,๐๐๐.-  
เงินช�วยเหลอืการศึกษาบุตร   จํานวน        ๕๕

    จํานวน      ๒๐๑
ประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษ  จํานวน      ๙๕๐

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ จํานวน      ๒๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จํานวน      ๒๐๐

   รวมเปMนเงินท้ังส้ิน    ๗,๖๗๒

คิดเปKนร(อยละ ๓๔.๐๐ ของเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 

   ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
   หมู�ท่ี  ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ 

  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+ ๒๕๖๐ 

อ(างถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมจนถึง

รายละเอียดรายจ�ายบางรายการท่ีจําเปKนต(องใช(ในการบริหารกิจการขององค�กร 

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

ตั้งจ�ายรวมท้ังส้ิน  ๓,๓๘๗,๒๐๘.- บาท 
๐๔๖,๒๘๐.-      บาท 

๐๐๐.-        บาท 
๒๑๐,๐๐๐.-      บาท 

๐๐๐.-      บาท 
๔๙๔,๓๓๐.- บาท 

๑๘๐,๐๐๐.-        บาท 
๑๐๖,๓๓๐.-        บาท 
๒๐๘,๐๐๐.-         บาท 

  บาท 
๕๕,๐๐๐.-         บาท 

๒๐๑,๐๐๐.-         บาท 
๙๕๐,๐๐๐.-         บาท 
๒๐๐,๐๐๐.-         บาท 
๒๐๐,๐๐๐.-         บาท 

๖๗๒,๕๓๘.-      บาท 

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโปJง  รบ ๗๐๑๑๐ 

และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมจนถึง 



สิ่งท่ีส�งมาด(วย   (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป+ ๒๕๖๐ จํานวน  ๒  เล�ม 
 

  ด(วยองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการจัดทํา (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ�าย ประจําป+ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร(อยแล(ว และองค�การบริหารส�วนตําบลได(พิจารณาให(ความเห็นชอบให(ตรา 
เปKนข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙  ครั้งท่ี ๑   ในวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  และครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 ดังนั้น เพ่ือให(เปKนไปตามพระราชบัญญัติท่ีอ(างถึง ตามมาตรา ๗๑ องค�การบริหารส�วนตําบล 
ลาดบัวขาว จึงขอส�ง (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐  จํานวน ๒ เล�ม มาพร(อมหนังสือนี้ 
เพ่ือให(นายอําเภอบ(านโปJงพิจารณาให(ความเห็นชอบ และลงนามอนุมัติเพ่ือประกาศใช(เปKนข(อบัญญัติองค�การ
บริหารส�วนตําบลต�อไป 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 
 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภา 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ส�วนราชการ     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
ท่ี..............................................................................
เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติง
.............................................................................................................................
 

เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
 

  ตามท่ีมีการประชุม
๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๑๐  เดือน สิงหา
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
  วันท่ี   ๑๑  สิงหาคม  
  วันท่ี   ๑๒  สิงหาคม  
  วันท่ี   ๑๓  สิงหาคม  
ผลปรากฏว�า 

๑.  ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือในข(อใดใน 
ประจําป+ ๒๕๖๐

๒. ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ แต�อย�างใด
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
 
 
     
     
 
     
     
 
     
     

บันทึกข(อความ 
ส�วนราชการ     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
.................................................................................ลงวันท่ี    ๑๕สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
.........................................................................................................................................................................

เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ตามท่ีมีการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวสมัยสามัญ สมั
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ท่ีประชุมสภาได(พิจารณา 

ญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ และได(กําหนดให(เสนอแปรญัตติ ตามวัน เวลา ดังนี้
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  –  ๑๗.๐๐  น. 
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๘.๓๐  น. –   ๑๖.๓๐  น. 
สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๘๓๐  น.  –  ๑๖.๓๐   น. 

ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือในข(อใดใน (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
๒๕๖๐ 

ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ แต�อย�างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 (ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
    (นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง) 

 (ลงชื่อ).......................................กรรมการ 
  (นายฤทธิรงค�  แย(มลา) 

 ลงชื่อ).......................................เลขานุการ 
  (นางสุพินยา  ทองแจ�ม) 

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

สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ประจําป+ 
ท่ีประชุมสภาได(พิจารณา (ร�าง) 
ตามวัน เวลา ดังนี้ 

ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย

ประธานกรรมการ 



    
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ส�วนราชการ     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
ท่ี..............................................................................
เรื่อง  ให(นําญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+  พ
.........................................................................................................................................................................
 

เรียน   เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
 

  ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวได(เสนอญัตติ 
ส�วนตําบลลาดบัวขาว เรื่อง  งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ 
เข(าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ในสมัยสามัญ สมัยท่ี 
นั้น 
 
  ในการนี้ จึงขอแจ(งให(เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวนําญัตติ 
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
วันท่ี  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต�อไปด(วย
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
 
 
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บันทึกข(อความ 
ส�วนราชการ     องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
.................................................................................ลงวันท่ี    ๕สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

บประมาณรายจ�ายประจําป+  พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรจุในระเบียบวาระการประชุม
..........................................................................................................................

เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวได(เสนอญัตติ (ร�าง) 
ส�วนตําบลลาดบัวขาว เรื่อง  งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันท่ี 
เข(าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ในสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙  วันท่ี 

จึงขอแจ(งให(เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวนําญัตติ 
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 

ต�อไปด(วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 (ลงชื่อ)............................................. 
  (นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ) 
 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว

บรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
.......................................................................................................................... 

 ข(อบัญญัติองค�การบริหาร
ในวันท่ี ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เพ่ือ

วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

จึงขอแจ(งให(เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาวนําญัตติ (ร�าง) 
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙ 

ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 



ทราบ 
 
 
(ลงชื่อ)........................................... 
 (ดร.ปารมี    เพ�งสวัสด์ิ) 
เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�  ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ 
วันท่ี  ๑๑สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ณ   ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
......................................................... 

 
ผู(มาประชุม 
 



ลําดับท่ี           ช่ือ - สกุล        ตําแหน�ง         ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง คณะกรรมการแปรญัตติ   
๒ นางสุพินยา  ทองแจ�ม คณะกรรมการแปรญัตติ   
๓ นายฤทธิ์รงค�  แย(มลา คณะกรรมการแปรญัตติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๑ 
 
หัวข(อประชุม 
  เม่ือถึงเวลานัดประชุม คณะกรรมการได(มาครบองค�ประชุม เลขานุการสภาได(ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ดร.ปารมี   เพ�งสวัสด์ิ  สวัสดีค�ะ  คณะกรรมการแปรญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
เลขานุการสภาฯ   ประจําป+ ๒๕๖๐ ทุกท�าน ในการแปรญัตติ (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ�าย ประจําป+งบประมาณ๒๕๖๐  ในวันนี้คณะกรรมการได(มาครบองค�
ประชุมแล(ว ดิฉัน ดร.ปารมี  เพ�งสวัสด์ิ เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลลาดบัวขาว ขอทําหน(าท่ีดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ



คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติขอให(ท่ีประชุมเสนอชื่อประธานกรรมการฯ  

นายสุพินยา  ทองแจ�ม  ขอเสนอ นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  เปKนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายฤทธิรงค�  แย(มลา  ขอเสนอ  นางสุพินยา  ทองแจ�ม  เปKนเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ท่ีประชุม   มีมติเปKนเอกฉันท�ให(  นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง เปKนประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติ  และนางสุพินยา  ทองแจ�ม  เปKนเลขานุการคณะกรรมการแปร 
ญัตติ 

นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ  ทุกท�าน ท่ีได(มอบหมายให(ผมทําหน(าท่ี 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และผมขอเปPดประชุมคณะกรรมการแปร 
ญัตติตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
      ไม�มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
      ไม�มี 
            
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติ(ร�าง)ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  เนื่องจากตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
ประธานกรรมการ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ได(กําหนดให(ผู(ท่ี

ประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน 
เวลา ดังนี้  
วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๗.๐๐ น. 
วันท่ี ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
    มีคณะกรรมการท�านใดมีปLญหาท่ีจะสอบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ(าไม�มี 

ผมขอปPดการประชุมเพียงเท�านี้ 
            เลิกประชุม ๑๐.๐๐ น. 

 ………………………………………………. 
 
 
 

    
 

(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 
     (นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง) 
 
 
   (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
    (นายฤทธิ์รงค�  แย(มลา) 



 
 
   (ลงชื่อ)...................................................
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

คําสั่งสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
ท่ี   ๐๐๑ /๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบั

 

)...................................................เลขานุการ 
  (นางสุพินยา  ทองแจ�ม) 

    

คําสั่งสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

เรื่อง   แต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
................................................................... 

ญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ 



  ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
ลาดบัวขาว  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓
ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ 
เพ่ือแต�งต้ังประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือวันท่ี  

 

 จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
๑.  นาย
๒.  นางสุพินยา ทองแจ�ม
๓. นายฤทธิ์รงค� แย(มลา
โดยให(คณะกรรมการแปรญัตติ มีหน(าท่ีในการรับคําแปรญัตติ

    วันท่ี 
วันท่ี 
วันท่ี 

 

   ท้ังนี้  ต้ังแต�วันท่ี  
 

    สั่
 
 
 
 
 
     
  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ท่ี สภาฯ        /๒๕๕๙   

    
 

    
 

เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเปPดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
๓/๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๙  โดยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(เสนอชื่อ
๓ คน และเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(นัดประชุม

เพ่ือแต�งต้ังประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือวันท่ี  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ 

จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
นายชัยสิทธ�   คล(ายแดง ตําแหน�ง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นางสุพินยา ทองแจ�ม ตําแหน�ง  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

นายฤทธิ์รงค� แย(มลา  ตําแหน�ง  คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีหน(าท่ีในการรับคําแปรญัตติ 

วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๗.๐๐ 
วันท่ี ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ 
วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ 

ท้ังนี้  ต้ังแต�วันท่ี  ๑๑    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เปKนต(นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 (นายฉัตรมงคล  ประเสริฐ) 
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว   

   สภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
   หมู�ท่ี  ๔  อําเภอบ(านโปJง  รบ 

    ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเปPดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 

ได(ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
๒๕๕๘  เพ่ือพิจารณา (ร�าง) 

โดยสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(เสนอชื่อ
คน และเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(นัดประชุม

๓๐ น. แล(ว นั้น 

จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ ดังนี้ 
ตําแหน�ง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตําแหน�ง  เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตําแหน�ง  คณะกรรมการแปรญัตติ 

 ตามระยะเวลา ดังนี้ 
๐๐ น. 
๓๐ น. 

๓๐ น. 

สภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
อําเภอบ(านโปJง  รบ ๗๐๑๑๐ 

เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเปPดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  



        ประจําป+ ๒๕๕๙ 
 

เรียน  นายอําเภอบ(านโปJง 
 

อ(างถึง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก(ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) 
          พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓ วรรค ๔ 

 

สิ่งท่ีส�งมาด(วย   สําเนาประกาศกําหนดสมัยประชุมฯ  จํานวน  ๑   ชุด 
 

ด(วยองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ได(กําหนดให(มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙ 
ระหว�างวันท่ี ๑ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๙  แต�เนื่องจากทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(กําหนดให( 
มีการประชุมสภาฯ   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณา (ร�าง) ข(อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวาระ ๑ (รับหลักการ) และสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล 
ลาดบัวขาว ได(มีมติให(พิจารณา (ร�าง) ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๙ ในวาระ ๒ และวาระ ๓  
ในวันท่ี ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๙   ซ่ึงพ(นกําหนดสมัยประชุมท่ีกําหนดไว( 

 

 ดังนั้น  เพ่ือให(การพิจารณา (ร�าง) งบประมาณรายจ�ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เปKนไปด(วยความเรียบร(อยและถูกต(อง จึงขออนุมัติขยายเวลาประชุมสภาฯ  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ออกไปอีก ๑๕ วัน เพ่ือพิจารณา (ร�าง) งบประมาณฯ ดังกล�าวต�อไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (นายฉัตรมงคล   ประเสริฐ) 
  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 

ฝJายกิจการสภา อบต.ลาดบัวขาว 
โทร. ๐ – ๓๒๓๐ – ๒๒๕๑   

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร�างข(อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ�ายประจําป�  ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี  ๑๓สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 

ณ   ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
......................................................... 

 



ผู(มาประชุม 
ลําดับท่ี           ช่ือ - สกุล        ตําแหน�ง         ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
๒ นางสุพินยา  ทองแจ�ม เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ   
๓ นายฤทธิ์รงค�  แย(มลา คณะกรรมการแปรญัตติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐  น. 
หัวข(อประชุม 
  เม่ือถึงเวลานัดประชุม คณะกรรมการได(มาครบองค�ประชุม และได(ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ(งให(ท่ีประชุมทราบ 
      ไม�มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล(ว 
นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  ให(คณะกรรมการทุกท�านตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้ง
ประธานกรรมการฯ  ท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๑  สิงหาคม ๒๕๕๙ ท่ีได(แจกให(คณะกรรมการทุกท�านแล(วมี 



คณะกรรมการท�านใดจะขอเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม�  ถ(าไม�มีผมขอมติรับรอง
รายงานการประชุมด(วยครับ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี   
๑๑สิงหาคม  ๒๕๕๙  เปKนเอกฉันท� 

             
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  พิจารณาการแปรญัตติ(ร�าง)ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง  เนื่องจากตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
ประธานกรรมการ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  ได(กําหนดให(ผู(ท่ี

ประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 
-วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
-วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
-วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-  ๑๖.๓๐ น. 

 ผลปรากฏว�า 
๑.  ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติม ในตอนใด หรือในข(อใดใน (ร�าง)ข(อบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ 
๒. ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ 
ท�านคณะกรรมการมีความเห็นอย�างไร 

ท่ีประชุม   มีความเห็นว�าเม่ือไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ ไม� 
ประสงค�แปรญัตติจึงให(รายงานต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาด
บัวขาว  ทราบต�อไป 
มีคณะกรรมการท�านใดมีปLญหาท่ีจะสอบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม� ถ(าไม�มี 
ผมขอปPดการประชุมเพียงเท�านี้ 
            เลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.  
 ………………………………………………. 

    
(ลงชื่อ)....................................................ประธานกรรมการ 

      (นายชัยสิทธิ์  คล(ายแดง) 
 
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................เลขานุการ 
 (นายฤทธิ์รงค�  แย(มลา)     (นางสุพินยา  ทองแจ�ม) 
 

     
 

คํากล�าวรายงานประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
......................................................... 

 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

 
               กระผม  นายชัยสิทธิ์   คล(ายแดง   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 



 
               ตามท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ได(มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติโดยมี 
                              ๑.  นายชัยสิทธิ์         คล(ายแดง 
   ๒.  นางสุพินยา         ทองแจ�ม 
                              ๓.  นายฤทธิ์รงค�        แย(มลา 
โดยได(กําหนดให(ผู(ท่ีประสงค�ขอแปรญัตติให(เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้ 
                                        -วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
         -วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
         -วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-  ๑๖.๓๐ น. 
ผลปรากฏว�า 

๑.  ไม�มีการแก(ไขเพ่ิมเติมในตอนใด หรือในข(อใดใน (ร�าง)ข(อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐ 

๒. ไม�มีผู(เสนอคําแปรญัตติ แต�อย�างใด 
๓. คณะกรรมการแปรญัตติไม�ประสงค�ขอแปรญัตติ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือให(ท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว ได(พิจารณาต�อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบประมาณรายจ�ายตามแผนงาน

 

                 บันทึกข�อความ

ส�วนราชการ     ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว
ท่ี.................................................................   

เรื่องขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือคัดเลือก
.............................................................................................................................
เรียนคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
  ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบ
ลาดบัวขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓/
งบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๖๐
 
  ในการนี้ จึงขอแจ(งให(คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได(รับการคัดเลือกประชุมเพ่ือเลื
คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี  ๑๑  
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ
 
 
     

 

งบประมาณรายจ�ายตามแผนงาน
 
 
 
 

 

บันทึกข�อความ 

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
.................................................................   วันท่ี    ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
.....................................................................................................................................................

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบ
/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณา 

๒๕๖๐  และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 

ในการนี้ จึงขอแจ(งให(คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได(รับการคัดเลือกประชุมเพ่ือเลื
๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ต้ังแต�เวลา  ๐๘.๓๐  น เปKนต(นไป  ณ  ห(องประชุม

ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 (ลงชื่อ)....................................... 

งบประมาณรายจ�ายตามแผนงาน 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
........................ 

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  ได(ดําเนินการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
เพ่ือพิจารณา (ร�าง) ข(อบัญญัติ

และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน ๓ คน นั้น 

ในการนี้ จึงขอแจ(งให(คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได(รับการคัดเลือกประชุมเพ่ือเลือกประธาน
น เปKนต(นไป  ณ  ห(องประชุม 



      (ดร.ปารมี  เพ�งสวัสด์ิ) 
     เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทราบ 
 
๑...................................  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๒...................................  คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓...................................  คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรับรองการตรวจร�างเทศบัญญัติ/ข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน  จังหวัดราชบุรี 

................................................................. 
 
ชื่อองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน   องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  อําเภอบ(านโปJง 
๑. ต้ังงบประมาณการรายรับไว(  จํานวน    ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.-  บาท 
ประมาณการรายจ�ายไว(      จํานวน     ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.- บาท 
เปKนการต้ังงบประมาณแบบ   (   ) ขาดดุล    (   ) สมดุล   (  / )  เกินดุล 

ประมาณการรายรับ – รายจ�าย  ๓ ป� ย(อนหลัง 
ป+ 

งบประมาณ 
 

                       จํานวนเงิน  (บาท) 
รายรับ รายจ�าย 



พ.ศ. ๒๕๕๗ (รับจริง) ๓๒,๖๘๘,๙๗๙.๒๔ ๑๙,๘๓๖,๗๒๙.๙๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๕๐๕,๙๓๐.๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ 

 
สรุป ประมาณการรายจ�ายท่ัวไปประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
แผนงาน                    ยอดรวม 
ด(านบริหารท่ัวไป  
         แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๒,๘๐๒,๔๒๐.- 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๙๐,๐๐๐.- 
ด(านบริการชุมชนและสังคม  
         แผนงานการศึกษา ๒,๔๙๐,๒๒๐.- 
         แผนงานสาธารณสุข ๑๔๒,๕๐๐.- 
         แผนงานสังคมสงเคราะห� ๘๐,๐๐๐.- 
         แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๙๘๘,๖๖๐.- 
         แผนสร(างความเข(มแข็งของชุมชน ๒๗๐,๐๐๐.- 
         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๖๗๐,๐๐๐.- 
         แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา - 
ด(านเศรษฐกิจ  
         แผนงานการเกษตร ๕๐,๐๐๐.- 
        แผนงานการพาณิชย� - 
ด(านดําเนินงานอ่ืน  
        แผนงานงบกลาง ๑,๕๗๘,๒๐๐.- 
     งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.- 

 
  
 
 

๒ 
 
 
 

สรุปประมาณรายจ�ายเฉพาะการประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

                    งบ ยอดรวม 
งบกลาง ๑,๕๗๘,๒๐๐.- 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค�าจ(างประจํา และ ค�าจ(าง
ชั่วคราว) 

๙,๑๓๑,๘๐๐.- 

งบดําเนินการ(หมวดค�าตอบแทน ใช(สอยและวัสดุ และ
หมวดค�าสาธารณูปโภค) 

๖,๖๔๑,๐๐๐.- 

งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ�  ท่ีดินและสิ่งก�อสร(าง) ๘,๔๖๘,๕๐๐.- 



งบรายจ�ายอ่ืน (หมวดรายจ�ายอ่ืน) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๔๔๒,๕๐๐.- 
                     รวมรายจ�าย ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.- 

 
 
๒. มีเอกสารประกอบการจัดทํางบประมาณ 

                     รายการเอกสาร       ครบ      ไม�ครบ 
๑.ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป+ จํานวน ๒ ฉบับ √  
๒.ประมาณการราคาโครงการก�อสร(างครบทุกโครงการ √  
๓.สําเนารายงานการประชุมสภาท(องถ่ิน พิจารณา
งบประมาณท้ัง ๓ วาระ 

√  

๔.สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ √  
๕.สําเนาแผนพัฒนา ๓ ป+ √  

 
๓.รูปแบบการตั้งประมาณการรายรับ 

รายละเอียด     ถูก    ไม�ถูก 
๑.คําชี้แจงรายจ�ายเปKนไปตามแผนงาน √  
๒.ประมาณการรายรับท้ังป+ตั้งไว(ใกล(เคียงกับป+งบประมาณท่ี
ผ�านมา และต้ังไว(ครบทุกหมวดรายรับ 

√  

๓.ประมาณการรายรับ ในส�วนของคําแถลงงบประมาณมี
ยอดตรงกับคําชี้แจงในแต�ละหมวด 

√  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ๓  
 
 
๔.การตั้งงบประมาณเพ่ือเปMนค�าใช(จ�ายด(านบุคลากร เปKนไปตามมาตรา ๓๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส�วนท(องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล�าวคือ เงินเดือน ประโยชน�ตอบแทนอ่ืน และเงินค�าจ(างของ
ข(าราชการหรือพนักงานส�วนท(องถ่ิน และลูกจ(างท่ีนํามาจากเงินรายได(ท่ีไม�รวมเงินอุดหนุนและเงินกู(หรือเงินอ่ืนใด 
จะกําหนดสูงเกินกว�าร(อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ�ายประจําป+ไม�ได( 
                     งบประมาณรายจ�ายประจําป+        จํานวน    ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.-   บาท 
                     งบประมาณรายจ�ายด(านบุคลากรจํานวน      ๗,๐๑๖,๐๐๐.-   บาท 
                  (  /  )  เปKนไปตามมาตรา  ๓๕ โดยคิดเปKนร(อยละ  ๓๗.๓๐  ของงบประมาณรายจ�ายประจําป+ 
                  (     )  ไม�เปKนเนื่องจาก..................................................................... 



๕.รายการเงินอุดหนุน 
        ๕.๑  เปKนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว. ๗๔  ลงวันท่ี ๘  มกราคม 
๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให(แก�องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ�การ
สนับสนุนขององค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบลในการให(บริการสาธารณะ ลง
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ต้ังงบประมาณสนับสนุนหรืออุดหนุนหน�วยงาน หรือองค�กรอ่ืน 
                 ( /  ) เปKนไปตามหนังสือสั่งการ 
                 (    ) ไม�เปKน เนื่องจาก................................................ 
           ๕.๒ มีโครงการเงินอุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินอ่ืน/เงินอุดหนุนส�วนราชการ/เงินอุดหนุนเอกชน
และเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปKนสาธารณะประโยชน�ของจังหวัด/อําเภอ  รวมท้ังสิ้น     ๒   โครงการการ งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๖.คํารับรอง 
               ได(ตรวจสอบรายการปฏิบัติตามข(อท่ี ๑ ถึงขอท่ี ๕  โดยถูกต(องแล(วและขอรับรองว�าเปKนจริงทุก
ประการ 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)..........................................เจ(าหน(าท่ีงบประมาณ 
                                                 (ดร.ปารมี     เพ�งสวัสด์ิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับรองการประชุมสภาท(องถ่ินเพ่ือพิจารณา 
ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด(วยข(อบังคับการประชุมสภาท(องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติม) 
****************************** 

ชื่อองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน  องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  อําเภอ บ(านโปJง 
๑.ข้ันตอนการประชุมเพ่ือพิจารณาร�างงบประมาณ 
           ๑.๑  วาระท่ี  ๑   ข้ันพิจาณารับหลักการ เม่ือวันท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

                            รายละเอียด     ถูก   ไม�ถูก 



 
๑.ผู(บริหารท(องถ่ิน เปKนผู(แถลงญัตติ (ตามข(อ ๕๖,๕๘) √  
๒.มติสภาท(องถ่ิน มีคะแนนเสียง เห็นชอบ ๑๔  เสียง  ไม�เห็นชอบ ๐ 
เสียง  และงดออกเสียง  จํานวน  ๐  เสียง 

√  

๓.กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว(ไม�น(อยกว�า ๒๔ ชั่วโมง นับ
แต�สภาท(องถ่ินมีมติรับหลักการ ตามระเบียบฯ ข(อ ๔๕ วรรคสาม 
และข(อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ต้ังแต�วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

√  

 
๑.๒  วาระท่ี  ๒  พิจารณาข้ันแปรญัตติ  เม่ือวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

                            รายละเอียด 
 

    ถูก   ไม�ถูก 

๑. ประธานสภาท(องถ่ินส�งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปร
ญัตติให(แก�สมาชิกสภาท(องถ่ินทราบไม�น(อยกว�า ๒๔ ชั่วโมง ก�อนวัน
ประชุมพิจารณา (ตามข(อ ๕๐) 

√  

๒. ญัตติ ลดรายจ�าย จํานวน ๐ รายการงดรายจ�าย จํานวน ๐ รายการ √  
๓.ญัตติเพ่ิม รายจ�าย  จํานวน ๐ รายการ โดยมีผู(บริหารท(องถ่ินเปKนผู(
เสนอหรือรับรอง (ตามข(อ ๖๐) 

√  

 
๑.๓  วาระท่ี  ๓  พิจารณาข้ันเห็นชอบ  เม่ือวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
                      โดยมีคะแนนเสียงเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  เสียง  ไม�เห็นชอบ จํานวน  ๐   เสียง  และงดออก
เสียง  
    จํานวน ๐  เสียง 
      ๒.  คํารับรอง 
                    ได(ตรวจสอบรายการปฏิบัติตามข(อท่ี ๑.๑ ถึงขอท่ี ๑.๓ โดยถูกต(องแล(วและขอรับรองว�าเปKนจริง
ทุกประการ 
 
 
 
(ลงชื่อ).......................................... เจ(าหน(าท่ีงบประมาณ 
                                                                 (ดร.ปารมี      เพ�งสวัสด์ิ) 
 

ค�าใช(จ�ายด(านบุคลากรงบประมาณรายจ�ายประจําป� ๒๕๕๙ 
องค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

 
                                    รายการ 
 

งบประมาณ 

๑.  เงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน 
๑.๑ เงินเดือน (ข(าราชการ/พนักงานส�วนท(องถ่ิน) 
    ๑.๒ เงินประจําตําแหน�งของผู(บริหาร (ข(าราชการ/พนักงานส�วนท(องถ่ิน) 
    ๑.๓ เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ�ายควบกับเงินเดือนฯลฯ  

 
๓,๓๘๓,๕๒๐..- 

๒๓๕,๒๐๐.- 
๑๗๙,๐๒๐.- 



๒. เงินค�าจ(าง 
    ๒.๑ เงินค�าจ(างประจํา 
    ๒.๒ เงินค�าจ(างชั่วคราว 
    ๒.๓ เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ(าง 
๓. ประโยชน�ตอบแทนอ่ืน 
    ๓.๑  เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 
    ๓.๒  เงินค�าเช�าบ(าน 
    ๓.๓  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
    ๓.๔  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการส�วนท(องถ่ิน 

 
๒๐๗.๒๔๐.- 

๒,๖๘๕,๓๐๐.- 
๓๓๖,๐๐๐.- 

 
๑๓๕,๐๐๐.- 
๒๖๘,๐๐๐.- 
๒๐๐,๐๐๐.- 
๓๐๐,๐๐๐.- 

                                                    รวม              ๗,๙๒๙,๒๘๐.- 
 
 
รายจ�ายจริงไม�รวมเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค�                    ๒๖,๒๖๒,๐๐๐.-
 
บาท 
ค�าใช(จ�ายด(านบุคลากร                                                        ๗,๙๒๙,๒๘๐.-                                   
บาท 
 
                                                                           คิดเปKน    ๓๐.๑๙  % 
 
 
  

 
 
 
 
 
 



 
แบบขอเสนอญัตต ิ

 
        ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัว
ขาว 
       วันท่ี   ๔   เดือน  กุมภาพันธ�  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 
 
 เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
 

ข(าพเจ(าขอเสนอญัตติ เพ่ือเข(าท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว สมัย
สามัญ  
สมัยท่ี ๑/๒๕๕๙ วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ� ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. โอนงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๙ จํานวน ๑ โครงการ 
๒. เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป+ ๒๕๕๙ จํานวน ๓ 

โครงการ 
 
  ขอได(โปรดนําเสนอต�อท่ีประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว  เพ่ือพิจารณา
ต�อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผู(เสนอ 

          (นายเฉลียว   เก็งวิเชียรไชย) 
     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

   



แบบสรุปการตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ของข(าราชการ/พนักงานส�วนท(องถิ่นและลูกจ(าง ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ที่ตั้งจ�ายจากรายได(ตามมาตรา ๓๕ แห�งพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท(องถิ่น 
ที่                                ประเภทรายจ�าย           ตั้งไว(จํานวน               หมายเหตุ 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ 

เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ 
-เงินเดือน 
- เงินประจําตําแหน�งของผู(บริหาร 
- เงินเพิ่มอื่น ๆ 
เงินค�าจ(าง 
- เงินค�าจ(างลูกจ(างประจํา 
- เงินค�าจ(างพนักงานจ(าง 
- เงินเพิ่มอื่น ๆ  
ประโยชน�ตอบแทนอื่น 
-ค�าเช�าบ(าน 
-ค�ารักษาพยาบาล 
-ช�วยเหลือบุตร 
-โบนัส 
-เสขานุการสภา(ปลัด อบต.) 
-อื่น ๆ  
      เงินประกันสังคม 
      เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ 
เงินเดือนและค�าตอบแทนสมาชิกสภาท(องถิ่น  
 

 
๓,๗๒๐,๔๗๐.- 

๒๕๒,๐๐๐.- 
๑๑๐,๐๐๐.- 

 
๒๒๑,๘๐๐.- 

๒,๕๑๓,๖๔๐.- 
๔๘๖,๐๐๐.- 

 
๒๖๘,๐๐๐.- 

- 
๑๓๕,๐๐๐.- 
๙๕๐,๐๐๐.- 

๘๖,๔๐๐.- 
 

๒๐๐,๐๐๐.- 
๓๐๐,๐๐๐.- 

๒,๐๕๒,๗๒๐.- 

รายรับงบประมาณป+ ๒๕๕๘         จํานวน  ๓๓,๖๘๓,๐๖๓.๔๗บาท 
ประมาณการรายรับป+ ๒๕๕๙จํานวน  ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.-      บาท 
ประมาณการรายรับป+ ๒๕๖๐        จํานวน  ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.-      บาท 
แยกเปKน 
-รายได(        จํานวน   ๑๗,๘๐๐,๐๐๐.-  บาท 
-เงินอุดหนุน  จํานวน   ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม�นํามาคํานวณ  ๔๐% 

 รวมทั้งสิ้น ๙,๒๔๓,๓๑๐.-    คิดเปMนร(อยละ  ๒๕,๗๔ 
 
                (ลงชื่อ)........................................ผู(อํานวยการกองคลัง                                    (ลงชื่อ)......................................ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
(นางสาวมัธณา  ดวงเพชร)                                                                     (ดร.ปารมี    เพ�งสวัสดิ์) 



         แบบที่  ๑ 
แบบสรุปเงินอุดหนุนขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
โครงการที่อยู�ในข�ายอัตราส�วนรายได(จริงในงบประมาณที่ผ�านมา โดยไม�รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให( 

 
ลําดับที่ ชื่อหน�วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน รายละเอียดโครงการตามแบบที่เสนอขอรับเงิน 

อุดหนุน/จํานวนเงิน 
จํานวนเงินสมทบของ อปท. 
หรือส�วนราชการที่ขอเงิน 

อุดหนุน 

รายละเอียดการบรรจุโดยการ
ขอรับเงินอุดหนุนใน

แผนพัฒนาของท(องถิ่น 

หมายเหตุ 

๑ อบต.หนองกบ โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อบํารุงศูนย�
ประสานงานการดําเนินการอํานาจหน(าที่ของ
องค�กรปกครองส�วนท(องถิ่น 

๒๐,๐๐๐.- แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ หน(า ๔๕  ข(อ ๑ 

 

๒ อสม.ในเขต อบต.ลาดบัวขาว สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต 
อบต.ลาดบัวขาว หมู�บ(านละ ๗,๕๐๐.- บาท 

๕๒,๕๐๐.- แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ หน(า  ๓๙  ข(อ ๕ 

 

๓ การไฟฟNาส�วนภูมิภาคสาขาบ(านโปJง ขยายเขตไฟฟNาสาธารณะ ซอย บ(านนางอาภา หมู�
ที่ ๔ ต.ลาดบัวขาว 

๗๕,๐๐๐.- แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ หน(า  ๒๒  ข(อ ๓๐ 

 

 
 
 

                (ลงชื่อ)........................................ผู(อํานวยการกองคลัง                                    (ลงชื่อ)......................................ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
(นางสาวมัธณา  ดวงเพชร)                                                                     (ดร.ปารมี    เพ�งสวัสดิ์) 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ ๒ 
แบบสรุปเงินอุดหนุนขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

ประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
โครงการที่อยู�ในข�ายตามอัตราส�วนรายได(จริงในงบประมาณที่ผ�านมา โดยไม�รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให( 

 
รายได(จริงในป�งบประมาณที่ผ�านมา 

(งบประมาณป� ๒๕๕๘) 
ไม�รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให( 

จํานวนโครงการและมีวงเงิน
ที่อุดหนุนให(หน�วยงานอื่น 

 
      คิดเปMนร(อยละ 

การขออนุมัติจาก ผวจ.กรณีเกินอัตราส�วน 
 

 
     หมายเหตุ 

หนังสือที่ได(รับอนุมัติจาก
จังหวัด 

จํานวนเงินที่อนุมัติ 

 
๑๖,๕๑๒,๒๒๒.๖๘ 

 
 

 
จํานวน ๓  โครงการ 

งบประมาณ ๑๔๗,๕๐๐.๐๐ 

 
๐.๘๙ 

 
                - 

 
            - 

 

 
 
 
                (ลงชื่อ)........................................ผู(อํานวยการกองคลัง                                    (ลงชื่อ)......................................ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
(นางสาวมัธณา  ดวงเพชร)                                                                     (ดร.ปารมี    เพ�งสวัสดิ์) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



สรุปข(อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ ๒๕๖๐ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 

 
๑. รายรับป+ ๒๕๕๘ จํานวน  ๓๓,๖๘๓,๐๖๓.๔๗ บาท ประมาณการรายรับป+ ๒๕๕๙ จํานวน ๒๖,๒๗๐,๐๐๐.- บาท   

ประมาณการรายรับป+ ๒๕๖๐ จํานวน ๓๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท สูงกว�าป+ ๒๕๕๙ จํานวน ๖๓๐,๐๐๐.- บาท 
๒. งบแก(ไขปLญหาความเดือดร(อนและปรับปรุงคุณภาพชิวิต จํานวน ๓ โครงการ เปKนเงิน ๑๗๐,๐๐๐.- บาท 

          คิดเปKนร(อยละ ๐.๔๗ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๓.  งบส�งเสริมและสนับสนุนการสร(างความปรองดองและสมานฉันท�  -     โครงการ   เปKนเงิน    -    บาท  คิดเปKน 
          ร(อยละ    -  ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๔. งบการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ จํานวน  ๓ โครงการ 
เปKนเงิน  ๓๑๐,๐๐๐.-  บาท คิดเปKนร(อยละ ๐.๘๖ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๕.  งบตามนโยบายของรัฐ คสช. และกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ โครงการ เปKนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ  
          ๐.๑๑ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๖. งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของ อปท. จํานวน ๑๓ โครงการ เปKนเงิน  ๖๘๔,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ 
          ๑.๙๐ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๗.  งบเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน ๒ โครงการ เปKนเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ   
          ๐.๒๒  ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๘.  งบค�าใช(จ�ายด(านบุคลากร  จํานวน ๙,๒๔๓,๓๑๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๒๕.๗๔ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
     ๙.  งบเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อปท. จํานวน   ๔   โครงการ เปKนเงิน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๐.๗๒ ของ           
          งบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๐. งบค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการต�างประเทศและศึกษาดูงานท้ังในและต�างประเทศ จํานวน ๑ โครงการ  
          เปKนเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๐.๙๑ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๑. งบตามภาระผูกพัน จํานวน ๑ โครงการ  เปKนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๐.๖๙ ของงบประมาณป+  
          ๒๕๖๐  
    ๑๒. งบสนับสนุนหรืออุดหนุนหน�วยงานฯ ตามระเบียบ มท.ว�าด(วยเงินอุดหนุนฯ จํานวน ๓ โครงการ เปKนเงิน  
          ๑๔๗,๕๐๐.- บาท  คิดเปKนร(อยละ ๐.๔๑ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๓. งบท่ีดินและสิ่งก�อสร(าง จํานวน ๑๓ โครงการ เปKนเงิน ๓,๒๓๐,๑๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ  ๘.๙๙ ของ 
          งบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๔. งบปNองกัน และแก(ไขปLญหายาเสพติด จํานวน ๑ โครงการ เปKนเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๐.๑๖ ของ 
          งบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๕. งบปNองกันและบรรเทาความเดือดร(อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต�างๆ จํานวน  ๑  โครงการ เปKนเงิน  
           ๘๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อยละ ๒.๒๒ ของงบประมาณป+ ๒๕๖๐ 
    ๑๖. งบการปNองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วยเทศกาลสําคัญ ๒ โครงการ เปKนเงิน  ๔๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKนร(อย 
          ละ  ๐.๑๑ ของงบประมาณรายจ�ายป+ ๒๕๖๐ 
๑๗. งบการดําเนินการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  จํานวน ๑  โครงการ  เปKนเงิน  ๗๐,๐๐๐.- บาท คิดเปKน 
          ร(อยละ ๐.๑๙  ของงบประมาณรายจ�ายป+ ๒๕๖๐ 
 
                                       (ลงชื่อ).......................................ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลลาดบัวขาว 
(ดร.ปารมี    เพ�งสวัสด์ิ) 



รายละเอียดประกอบด(วย 
 
๒.งบแก(ไขความเดือดร(อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
     -  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู(สูงอายุ 
     -  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู(พิการ 
     -  โครงการสภาเด็กและเยาวชนปNองกันโรคเอดส� 
๔.งบเฉลิมพระเกียรติและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     -  โครงการวัดสําคัญต�าง ๆ  
     -  โครงการปกปNองสถาบันสําคัญของชาติ 
     -  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.งบตามนโยบาย คสช. 
     -  โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 
๖. งบประมาณตามแผนงานของ อปท. 
       (งบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด) 
๗. งบเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการคลัง 
     -  โครงการฝUกอบรมจัดทําแผนท่ีภาษี 
     -  โครงการอบรมระบบบัญชี e-laas 
๙. งบเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อปท. 
     -  ค�าใช(จ�ายในการฝUกอบรม สํานักปลัด , คลัง , ช�าง , ศักษา 
๑๑.งบตามภาระผูกพัน 
        (งบกลาง) 
๑๓.งบท่ีดินและสิ่งก�อสร(าง 
        (ส�วนโยธาท้ังหมด) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  


