
 
 

 

 

ขอบัญญัต ิ
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

                         ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 



 ๒

 

 
 
 
 
 

 
สวนที่  ๑ 

 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

                          ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 



 ๓

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
เรียน ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 
 
 บัดน้ีถึงเวลาที่ผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันาอีกครัง้หน่ึง  ฉะน้ันในโอกาสน้ีผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบล  จึง
ขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกทกุทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังตอไปน้ี 

 

๑.  สถานะการคลัง 
          ๑.๑ งบประมาณรายจายท่ัวไป 
                ในปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   องคการบริหารสวนตําบล  
                ไรใหมพัฒนามีสถานะการเงิน   ดังน้ี 
  ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                              ๑๓,๒๓๓,๘๕๕.๕๖     บาท 
  ๑.๑.๒  เงินสะสม                                                               ๖,๗๔๑,๐๕๕.๕๙     บาท 
  ๑.๑.๓  ทุนสํารองเงินสะสม                                                   ๕,๐๐๓,๙๓๓.๓๔     บาท 
  ๑.๑.๔  รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมได         จํานวน   ...........๓........... โครงการ 
                               เบิกจาย   รวม   ๑,๙๔๐,๐๐๐    บาท 
  ๑.๑.๕  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน          จํานวน   ...........-............  โครงการ   
                               รวม            ................-.............  บาท 

๑.๑.๖  เงินกูคงคาง    ...............-.............  บาท 
       

     ๒.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  ๒๕๕๖  
(๑)  รายรบัจริงท้ังสิ้น    ๒๖,๙๖๓,๒๘๓.๔๘    บาท   ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร                             ๒๓๒,๐๖๖.๒๒      บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต                                     ๙๕,๒๙๔.๐๐      บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน                                       ๔๔,๑๓๔.๒๖      บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                         ๖๕๑,๕๕๗.๐๐      บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                              ๒๑,๔๘๔.๐๐     บาท 
 หมวดรายไดจากทุน                          .............-...............     บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                  ๑๓,๐๐๗,๕๕๓.๐๐     บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                          ๖,๙๗๘,๑๕๘.๐๐     บาท 

            (๒)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                                  ๕,๙๓๓,๐๓๗.๐๐     บาท    
           (๓) รายจายจริง  จํานวน  ๒๒,๖๒๐,๙๔๕   บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง                              ๔๐๖,๑๙๖.๑๖      บาท 
 งบบุคลากร                                     ๖,๔๑๙,๗๕๖.๐๙     บาท     
 งบดําเนินการ                           ๓,๗๐๘,๓๗๒.๒๒    บาท 
 งบลงทุน                                     ๔,๘๔๔,๕๕๐.๐๐     บาท 



 ๔

 งบรายจายอื่น                         .............-...............     บาท 
 งบเงินอุดหนุน                                   ๑,๔๗๑,๒๙๓.๕๓      บาท 

            (๔) รายจายที่จายจากเงนิอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค             ๕,๗๗๐,๗๗๗.๐๐      บาท 
           (๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่จํานวน                    ๒๔๘,๒๒๓.๑๕      บาท 

     
      
 



 ๕

                                                       คําแถลงงบประมาณ 
                                              ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๒.๑  รายรับ 
                              

                        รายรับ 
 

     รายรับจริง 
     ป  ๒๕๕๕ 

  ประมาณการ 
   ป  ๒๕๕๖ 

 ประมาณการ 
  ป  ๒๕๕๗ 

รายไดจัดเก็บ 
   

    หมวดภาษีอากร    ๒๖๕,๐๓๑.๔๒    ๒๖๙,๗๐๐    ๒๘๗,๙๐๐ 
    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต     ๗,๔๒๙.๖๑      ๒๔,๐๐๐      ๒๖,๐๐๐ 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน    ๕๗,๔๙๙.๖๓      ๒๔,๐๐๐      ๓๓,๐๐๐ 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  ๑,๑๗๖,๕๒๕.๑๑    ๔๕๕,๐๐๐    ๕๔๗,๐๐๐ 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ๓๕,๘๘๖.๘๐      ๑๑,๐๐๐      ๑๑,๐๐๐ 
    หมวดรายไดจากทุน           -       ๓,๐๐๐      ๓,๐๐๐ 
                            

                 รวมรายไดจัดเกบ็ 
 

  

๑,๕๔๒,๓๗๒.๕๗ 
 

   ๗๘๖,๗๐๐ 
 

   ๙๐๗,๙๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

   

     

หมวดภาษีจัดสรร 
 

 

๑๑,๔๓๘,๗๗๔.๒๐ 
   

  ๘,๗๑๓,๓๐๐ 
 

  

 ๑๓,๐๙๒,๖๐๐ 

           รวมรายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรให 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๑๑,๔๓๘,๗๗๔.๒๐ 
  

  ๘,๗๑๓,๓๐๐ 
 

  

 ๑๓,๐๙๒,๖๐๐ 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

   

 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตาม 
 อํานาจหนาที่และภารกจิถายโอน 

 

 

   ๖,๓๕๗,๔๑๗ 
 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

   

 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

   
             รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 
             ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

   ๖,๓๕๗,๔๑๗ 
 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 

  ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

   
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค            -          - 
   หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค  ๕,๘๕๙,๗๒๓.๗๗           -          - 
             รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบ ุ
             วัตถุประสงค 

  

 ๕,๘๕๙,๗๒๓.๗๗ 
          

          - 
          

         - 

                          

                         รวม 
 

  

๒๕,๑๙๘,๒๘๗.๕๔ 
  

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ 
  

๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 
 



 ๖

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบรุ ี

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

ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น      ๒๒,๐๐๐,๐๐๐      บาท   แยกเปน 
 

รายไดจัดเกบ็ 
หมวดภาษีอากร                                  รวม      ๒๘๗,๙๐๐    บาท 

ภาษีบํารุงทองที ่                               จํานวน      ๒๑๗,๕๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                        จํานวน       ๔๘,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว  
 ภาษีปาย                                จํานวน        ๔,๙๐๐      บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 ภาษีอากรฆาสัตว                                จํานวน      ๑๗,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต                               รวม      ๒๖,๐๐๐     บาท 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน                     จํานวน           ๕๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก                    จํานวน        ๑,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 คาปรับการผิดสญัญา                      จํานวน        ๓,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 คาใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ                         จํานวน      ๑๕,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใชเครือ่งขยายเสียง                  จํานวน          ๕๐๐      บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 คาตอมาตรวัดนํ้า                       จํานวน        ๑,๐๐๐     บาท 
                     - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปทีล่วงมาแลว            

คาปรับอื่นๆ                                                                            จํานวน       ๕,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว   
 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน                        รวม     ๓๓,๐๐๐      บาท 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                      จํานวน     ๓๐,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ                      จํานวน      ๓,๐๐๐       บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 



 ๗

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                      รวม    ๕๔๗,๐๐๐     บาท 
 คาจําหนายนํ้าประปา                      จํานวน    ๕๒๐,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 คาจําหนายมาตรวัดนํ้า                      จํานวน     ๑๕,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปทีล่วงมาแลว 
 คาสมาชิกผูใชนํ้ารายใหม                      จํานวน      ๗,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 คาติดต้ังมาตรนํ้ารายใหม                      จํานวน      ๕,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                  รวม    ๑๑,๐๐๐      บาท 
 คาขายแบบแปลน                     จํานวน     ๑๐,๐๐๐       บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ                              จํานวน       ๑,๐๐๐        บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
หมวดรายไดจากทุน                        รวม       ๓,๐๐๐       บาท 
 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน                    จํานวน       ๓,๐๐๐       บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 

 

รายไดที่รฐับาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดภาษีจัดสรร                                รวม   ๑๓,๐๙๒,๖๐๐   บาท 
 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ                  จํานวน     ๖,๗๒๒,๖๐๐   บาท 
  - ประมาณการลดลงจากปทีล่วงมาแลว 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙                    จํานวน    ๒,๒๕๐,๐๐๐    บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     จํานวน      ๗๘๙,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 

 ภาษีสุรา                               จํานวน      ๗๙๗,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปทีล่วงมาแลว 
 ภาษีสรรพสามิต                     จํานวน    ๑,๗๗๘,๐๐๐    บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 
 คาภาคหลวงปโตรเลียม                    จํานวน      ๒๐๓,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล                      จํานวน      ๔๐๐,๐๐๐     บาท 
          กฎหมายที่ดิน 
  - ประมาณการเพิ่มข้ึนจากปที่ลวงมาแลว 

คาภาคหลวงแร                     จํานวน      ๑๕๐,๐๐๐     บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว                    
 คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ         จํานวน         ๓,๐๐๐      บาท 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 



 ๘

รายไดที่รฐับาลอดุหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมวดเงินอุดหนุน                       รวม     ๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรบัดําเนินการตามอํานาจหนาที ่                จํานวน     ๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
          และภารกิจถายโอน 
  - ประมาณการเทากบัปที่ลวงมาแลว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  ๒  
 

                         

        ขอบญัญตั ิ
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

 



 ๑๐

บันทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี

 
 

 

                                    ดาน 

 

           ยอดรวม 

 

ดานบริหารท่ัวไป 
 

          แผนงานบริหารงานทั่วไป         ๘,๓๘๓,๕๘๖ 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน           ๕๕๘,๑๐๐ 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 

                 

          แผนงานการศึกษา         ๓,๘๔๒,๙๐๐ 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ          ๒๖๐,๐๐๐ 

          แผนงานสาธารณสุข          ๑๑๕,๐๐๐ 

          แผนงานสังคมสงเคราะห           ๒๐,๐๐๐ 

          แผนงานเคหะและชุมชน        ๔,๕๑๒,๓๒๐ 

          แผนงานสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน           ๗๗,๐๐๐ 

 

ดานการเศรษฐกิจ 
 

 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 - 

          แผนงานการเกษตร           ๖๕,๐๐๐ 

          แผนงานการพาณิชย         ๓,๒๗๑,๗๕๔ 

 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 
 

                

          แผนงานงบกลาง          ๘๙๔,๓๔๐ 

 

                           งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 
       

       ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 



 ๑๑

 
ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 

อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี
------------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๘๗  จึงตราขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฉบบัน้ี  ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอชะอํา  ดังตอไปน้ี 
  ขอ  ๑.  ขอบัญญัติน้ีเรียกวา    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ขอ  ๒.  ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ขอ  ๓.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น    
๒๒,๐๐๐,๐๐๐    บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
  ขอ  ๔.  งบประมาณรายจายทั่วไป 
 

 
 

                                    ดาน 

 

           ยอดรวม 

 

ดานบริหารท่ัวไป 
 

          ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป         ๘,๓๘๓,๕๘๖ 

          ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน           ๕๕๘,๑๐๐ 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
 

                 

          ๑. แผนงานการศึกษา         ๓,๘๔๒,๙๐๐ 

          ๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ           ๒๖๐,๐๐๐ 

          ๓. แผนงานสาธารณสุข           ๑๑๕,๐๐๐ 

          ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห           ๒๐,๐๐๐ 

          ๕. แผนงานเคหะและชุมชน         ๔,๕๑๒,๓๒๐ 

          ๖. แผนงานสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน            ๗๗,๐๐๐ 

 
 



 ๑๒

 

ดานการเศรษฐกิจ 
 

 

          ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 - 

          ๒. แผนงานการเกษตร            ๖๕,๐๐๐ 

          ๓. แผนงานการพาณิชย          ๓,๒๗๑,๗๕๔ 

 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 
 

               - 

          ๑. แผนงานงบกลาง          ๘๙๔,๓๔๐ 

 

                           งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 
       

       ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
  ขอ ๖.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพฒันา   ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรบั
อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ขอ ๗.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา   มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่      กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
          (ลงช่ือ)       
                            (นางเครือมาศ    หมอนทอง) 
                  นายกองคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
                    ........./......................../........... 
 
     อนุมัติ 
 
 (ลงนาม)      
           (นายเสริมศักด์ิ   สีสันต) 
      นายอําเภอชะอํา 
                    /           /  



 ๑๓

 

                สวนที่  ๓ 
 

         รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
                                  ของ 

 
 

               องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
                    อําเภอชะอํา    จังหวัดเพชรบุรี 

 

 -  ประมาณการรายรับ 
 -  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน    



 ๑๔

                                       รายจายตามงานและงบรายจาย 
                         องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (๐๐๑๑๐) 
งบ                 งาน      ๐๐๑๑๑      ๐๐๑๑๒      ๐๐๑๑๓         รวม 
งบบุคลากร   ๔,๙๗๖,๔๖๖           -      ๑,๐๘๙,๑๒๐     ๖,๐๖๕,๕๘๖ 
งบดําเนินการ   ๑,๗๒๒,๐๐๐           -       ๔๑๑,๐๐๐     ๒,๑๓๓,๐๐๐ 
งบลงทุน      ๗๐,๐๐๐           -         ๘๕,๐๐๐       ๑๕๕,๐๐๐ 
งบรายจายอืน่ ๆ           -           -              -             - 
งบเงินอุดหนุน      ๓๐,๐๐๐           -              -        ๓๐,๐๐๐ 
                   รวม   ๖,๗๙๘,๔๖๖           -     ๑,๕๘๕,๑๒๐    ๘,๓๘๓,๕๘๖ 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (๐๐๑๒๐) 
งบ                 งาน     ๐๐๑๒๑      ๐๐๑๒๒      ๐๐๑๒๓         รวม 
งบบุคลากร           -            -             -             - 
งบดําเนินการ           -            -       ๔๔๕,๕๐๐       ๔๔๕,๕๐๐ 
งบลงทุน           -            -        ๑๑๒,๖๐๐        ๑๑๒,๖๐๐ 
งบรายจายอืน่ ๆ           -            -             -             - 
งบเงินอุดหนุน           -            -             -             - 
                   รวม           -            -       ๕๕๘,๑๐๐       ๕๕๘,๑๐๐ 
 

แผนงานการศกึษา  (๐๐๒๑๐) 
งบ                งาน     ๐๐๒๑๑     ๐๐๒๑๒    ๐๐๒๑๓    ๐๐๒๑๔      รวม 
งบบุคลากร   ๒๒๗,๑๐๐     ๒๐,๐๐๐         -         -   ๒๔๗,๑๐๐ 
งบดําเนินการ    ๙๕,๐๐๐  ๑,๖๒๐,๘๐๐    ๒๐,๐๐๐         -  ๑,๗๓๕,๘๐๐ 
งบลงทุน    ๑๐,๐๐๐            -         -    ๑๐,๐๐๐ 
งบรายจายอื่น ๆ         -          -         -         -          - 
งบเงินอุดหนุน    ๙๐,๐๐๐  ๑,๗๖๐,๐๐๐         -         -  ๑,๘๕๐,๐๐๐ 
                    รวม  ๔๒๒,๑๐๐  ๓,๔๐๐,๘๐๐   ๒๐,๐๐๐         -  ๓,๘๔๒,๙๐๐ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ ( ๐๐๒๖๐ )  
งบ                งาน    ๐๐๒๖๑    ๐๐๒๖๒   ๐๐๒๖๓   ๐๐๒๖๔        รวม 
งบบุคลากร         -         -        -         -           - 
งบดําเนินการ    ๑๐๕,๐๐๐         -   ๑๒๕,๐๐๐         -     ๒๓๐,๐๐๐ 
งบลงทุน         -         -        -         -           - 
งบรายจายอื่น ๆ         -         -        -         -           - 
งบเงินอุดหนุน         -         -    ๓๐,๐๐๐         -       ๓๐,๐๐๐ 
                    รวม   ๑๐๕,๐๐๐         -   ๑๕๕,๐๐๐        -     ๒๖๐,๐๐๐ 

 



 ๑๕

แผนงานสาธารณสุข  ( ๐๐๒๒๐ ) 
งบ                งาน    ๐๐๒๒๑    ๐๐๒๒๒   ๐๐๒๒๓   ๐๐๒๒๔         รวม 
งบบุคลากร          -         -         -         -            - 
งบดําเนินการ     ๑๕,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐             -         -      ๓๕,๐๐๐ 
งบลงทุน          -         -         -         -            - 
งบรายจายอื่น ๆ          -         -         -         -            - 
งบเงินอุดหนุน          -    ๘๐,๐๐๐         -         -      ๘๐,๐๐๐ 

                    รวม    ๑๕,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐        -        -     ๑๑๕,๐๐๐ 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห  ( ๐๐๒๓๐ ) 
งบ                งาน        ๐๐๒๓๑           ๐๐๒๓๒               รวม 
งบบุคลากร               -                 -                 - 

งบดําเนินการ               -            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐ 
งบลงทุน               -                 -                 - 
งบรายจายอื่น ๆ               -                 -                 - 
งบเงินอุดหนุน               -                 -                 - 
                    รวม              -            ๒๐,๐๐๐            ๒๐,๐๐๐ 

         
แผนงานเคหะและชุมชน   ( ๐๐๒๔๐ ) 
งบ             งาน   ๐๐๒๔๑  ๐๐๒๔๒   ๐๐๒๔๓  ๐๐๒๔๔   ๐๐๒๔๕      รวม 
งบบุคลากร  ๖๔๐,๓๒๐        -        -        -        -  ๖๔๐,๓๒๐ 
งบดําเนินการ  ๔๓๒,๐๐๐        -        -        -        -  ๔๓๒,๐๐๐ 
งบลงทุน ๓,๔๔๐,๐๐๐         -        -        -        - ๓,๔๔๐,๐๐๐  
งบรายจายอื่น ๆ         -        -        -        -        -         - 
งบเงินอุดหนุน         -        -        -        -        -         - 
         รวม ๔,๕๑๒,๓๒๐       -        -        -        - ๔,๕๑๒,๓๒๐ 

 
แผนงานสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน  ( ๐๐๒๕๐ ) 
งบ                     งาน           ๐๐๒๕๑         ๐๐๒๕๒           รวม 
งบบุคลากร                -               -               - 
งบดําเนินการ            ๑๒,๐๐๐           ๔๕,๐๐๐          ๕๗,๐๐๐ 
งบลงทุน                -               -               - 
งบรายจายอื่น ๆ                -               -               - 
งบเงินอุดหนุน                -           ๒๐,๐๐๐          ๒๐,๐๐๐ 
                    รวม          ๑๒,๐๐๐          ๖๕,๐๐๐          ๗๗,๐๐๐ 

 



 ๑๖

แผนงานการเกษตร  ( ๐๐๓๒๐ ) 
งบ                     งาน          ๐๐๓๒๑          ๐๐๓๒๒            รวม 
งบบุคลากร               -               -               - 
งบดําเนินการ           ๒๕,๐๐๐              ๔๐,๐๐๐           ๖๕,๐๐๐ 
งบลงทุน               -               -                - 
งบรายจายอื่น ๆ               -               -                - 
งบเงินอุดหนุน               -               -                - 
                    รวม         ๒๕,๐๐๐                ๔๐,๐๐๐          ๖๕,๐๐๐ 

 
แผนงานการพาณิชย   ( ๐๐๓๓๐ ) 
งบ             งาน      ๐๐๓๓๑     ๐๐๓๓๒   ๐๐๓๓๓    ๐๓๓๓๔        รวม 
งบบุคลากร           -     ๕๔๐,๐๐๐         -         -              ๕๔๐,๐๐๐ 
งบดําเนินการ           -  ๑,๖๐๑,๗๕๔         -         -           ๑,๖๐๑,๗๕๔ 
งบลงทุน           -  ๑,๑๓๐,๐๐๐         -         -           ๑,๑๓๐,๐๐๐ 
งบรายจายอื่น ๆ           -           -         -         -                    - 
งบเงินอุดหนุน           -           -         -         -                    - 
         รวม          -   ๓,๒๗๑,๗๕๔         -         -           ๓,๒๗๑,๗๕๔ 
 

แผนงานงบกลาง   ( ๐๐๔๑๐ ) 
งบ                        งาน         งาน                ๐๐๔๑๑                  รวม 
งบกลาง                ๘๙๔,๓๔๐                ๘๙๔,๓๔๐ 
                             รวม               ๘๙๔,๓๔๐               ๘๙๔,๓๔๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทัว่ไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

องคการบริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา 
อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบรุ ี
-------------------------------- 

   
                    ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น   ๒๒,๐๐๐,๐๐๐     บาท     แยกเปน 

 

ดานบริหารทั่วไป  (๐๐๑๐๐) 
แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

งานบริหารท่ัวไป  (๐๐๑๑๑)                        ยอดรวมท้ังสิ้น   ๖,๗๙๘,๔๖๖   บาท 
งบบุคลากร                    ยอดรวม   ๔,๙๗๖,๔๖๖   บาท 
หมวดเงินเดือนและคาจาง                            ยอดรวม   ๔,๙๗๖,๔๖๖   บาท
เงินเดือน  (ฝายการเมือง)                        รวม   ๒,๒๒๕,๕๒๖   บาท
๑. เงินเดือนนายก/รองนายก              จํานวน      ๕๑๔,๐๘๐    บาท 

      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหาร 
                 สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ๒. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก                  จํานวน        ๔๒,๑๒๐    บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก 
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบรหิาร 
                 สวนตําบล  
 ๓. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          จํานวน        ๔๒,๑๒๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองค 
                 การบรหิารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
          ๔. เงินคาตอบแทนเลขานุการ           จํานวน        ๘๖,๔๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแก  เลขานุการนายก 
                 องคการบรหิารสวนตําบล 
 ๕. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล                   จํานวน    ๑,๕๔๐,๘๐๖   บาท 
       - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาองคการ 
                 บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และ 
                 เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบล  
 เงินเดือน  (ฝายประจํา)                          รวม    ๒,๗๕๐,๙๔๐  บาท 
 ๑. เงินเดือนพนักงาน            จํานวน    ๑,๒๙๘,๘๒๐   บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือน 
                ประจําปของพนักงานสวนตําบล  ในสํานักงานปลัดองคการ 
                บริหารสวนตําบล    

๒. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงาน           จํานวน        ๖๙,๗๒๐    บาท  
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่ม 
                อื่นๆของพนักงานสวนตําบลในสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 



 ๑๘

          ๓. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                         จํานวน    ๑๙๔,๔๐๐     บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
                พิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกาํหนด 

๔. คาจางพนักงานจาง             จํานวน    ๗๕๓,๔๘๐     บาท  
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาจางของพนักงานจางที่มอียู 
                ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

๕. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง                      จํานวน     ๔๓๔,๕๒๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่ม 
                 อื่นๆของพนักงานจางในสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 

งบดําเนินการ                     ยอดรวม   ๑,๗๒๒,๐๐๐  บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ         ยอดรวม   ๑,๓๖๑,๐๐๐  บาท 
คาตอบแทน                 รวม      ๑๒๙,๐๐๐  บาท 

 ๑. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ                 จํานวน        ๒๐,๐๐๐   บาท 
              บริหารสวนตําบล                 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอนัเปน 
                ประโยชนแกองคการบรหิารสวนตําบลตามที่ไดรับมอบหมาย 
       รวมทั้งเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน 
                 สวนตําบลเปนกรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจําป) 
          ๒. คาเบี้ยประชุม               จํานวน       ๑๗,๐๐๐   บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการ 
                 ในการประชุมตางๆ และคาเบี้ยประชุมสําหรบัการประชุมสภา 
                 องคการบรหิารสวนตําบล 

๓. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จํานวน       ๑๐,๐๐๐   บาท 
     -  ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
                 ราชการใหแกพนักงาน   ลูกจางประจํา   และพนักงานจางทีม่า 
                 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมสีิทธิเบิกไดตามที่ระเบียบกําหนด 

๔. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                      จํานวน       ๒๐,๐๐๐   บาท  
     -  ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสาํหรับ 
                  พนักงาน   ลูกจางประจําพรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึง่ม ี
                  สิทธิเบิกไดตามที่ระเบียบกําหนด 
            ๕. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท 
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรของ 
               พนักงานสวนตําบลและลกูจางประจําซึ่งมสีิทธิเบิกไดตาม 
               ที่ระเบียบกําหนด 

๖. คาเชาบาน                          จํานวน       ๔๒,๐๐๐   บาท 
                - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
                     ที่มีสิทธิเบิกไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 
 
 



 ๑๙

คาใชสอย                           รวม     ๗๑๒,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ      ประกอบดวย                  
    ๑.๑  คาจางเหมาบริการ                      จํานวน     ๑๔๕,๐๐๐   บาท 

            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน  คาจางเหมาทํา 
                       ความสะอาดสํานักงาน คาถายเอกสาร คาจางเหมาบุคคล 
                        ภายนอกทําของ   
     ๑.๒  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน             จํานวน      ๕๐,๐๐๐    บาท 

           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  คาลงทะเบยีนตางๆ  ของผู  
             บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
             ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มสีิทธิเบิกจายตามที่ระเบียบ 
             กําหนด 

    ๑.๓  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           จํานวน     ๒๐,๐๐๐     บาท  
  - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองในการประชุมสภา 
                       องคการบรหิารสวนตําบล  คารับรองเกีย่วกับการตอนรับบุคคล 
                       และคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตางๆของทางราชการ 

    ๑.๔  คาเชาอุปกรณสํานักงาน                               จํานวน      ๗๕,๐๐๐     บาท 
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเชา   อุปกรณสํานักงาน 
                       ตางๆ เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาเชาหมอแปลงไฟฟาและ 
                       คาเชาอื่นๆ ที่ใชในกิจการซึ่งเกี่ยวของกบัอํานาจหนาที่ขององค 
                       การบริหารสวนตําบล 
    ๑.๕   คาโฆษณาประชาสัมพันธ                       จํานวน     ๑๗,๐๐๐     บาท 
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
                       เผยแพรกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลรวมทั้งเปนคา 
                       ใชจายในการลงนามถวายพระพร ในนามขององคการบริหาร 
                       สวนตําบลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๑๒  มหาราชินี 
                       และ ๕ ธันวามหาราช 
          ๒.   คาบํารุงรักษาและซอมแซม                         จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท 
       - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนคาบํารุงรักษา    หรือซอมแซมทรัพยสิน 
                   เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมทรพัยสิน 
                   ครุภัณฑตางๆ  คาบํารุงรักษาทรัพยสิน  เปนตน 

๓.   รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 
                หมวดอื่น    ประกอบดวย     

      ๓.๑  โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน       จํานวน    ๒๘๐,๐๐๐    บาท                      
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเพื่อเพิม่ 
             ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของผูบรหิาร สมาชิกสภา 
             องคการบรหิารสวนตําบล   พนักงานสวนตําบล  ผูนําชุมชน 
             เชน คาเดินทาง  คาตอบแทน คาที่พัก คาอาหาร คาเอกสาร 
             คาวัสดุ/อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับตัวโครงการ 
             ซึ่งสามารถทีจ่ะเบิกจายไดตามที่ระเบียบกําหนด 



 ๒๐

     ๓.๒  โครงการจัดทําเว็ปไซดขององคการบรหิารสวนตําบล                 จํานวน      ๕๐,๐๐๐    บาท                      
            - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนคาใชจายในการจัดทําเว็ปไซดขององคการ 
              บริหารสวนตําบลไรใหมพัฒนา เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร และ 
              โฆษณา ประชาสัมพันธงานขององคการบรหิารสวนตําบล 
      ๓.๓  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                   จํานวน      ๓๐,๐๐๐    บาท 
             - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
               ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
               ที่มีสิทธิเบกิจายไดตามทีร่ะเบียบกําหนด  

                ๓.๔   คาสินไหมทดแทน                      จํานวน      ๕,๐๐๐      บาท 
             - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหายสําหรบัผูประ 
               สบภัยจากรถในกรณีที่รถขององคการบริหารสวนตําบลกอ 
               ใหเกิดความเสียหายกับผูใดผูหน่ึง  และเปนที่ยุติวารถของ 
               องคการบรหิารสวนตําบลเปนผูผิดและกองทุนผูประสบภัย 
               จากรถไดจายคาเสียหายใหแกผูประสบภัยแลว 
      ๓.๕  คาใชจายในการเล ือกต้ัง                              จํานวน     ๒๐,๐๐๐   บาท 

             - ต้ังจายไวเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกต้ังผูบรหิารทอง 
               ถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เชน  คาเอกสาร วัสดุ 
               อุปกรณ  คาตอบแทนเจาหนาที่และคณะกรรมการในการจัดเลือก 
               ต้ังรวมทั้งคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกบัตัวโครงการที่สามารถ 
               จะเบิกจายไดตามที่ระเบียบกําหนด  

            คาวัสดุ                               รวม     ๕๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๑. วัสดุยานพาหนะและขนสง                จํานวน        ๓๐,๐๐๐  บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนสง  
                 เชน แบตเตอรี่ นํ้ามันเบรก ยางนอก ยางใน หัวเทียน เปนตน 
 ๒. วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น                           จํานวน      ๔๘๐,๐๐๐  บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอ 
                 ลื่น   เชน  นํ้ามันเบนซิน  ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  เปนตน 

๓. วัสดุอื่นๆ                                    จํานวน       ๑๐,๐๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้วัสดุอื่นๆ เชนพวงมาลา หรือ 
                 วัสดุตางๆ ที่เกี่ยวของกบังานรัฐพิธี เชน พระบรมฉายาลักษณ 
                 ธงชาติ  ธงสิริกิต์ิ  ธง ภปร.  เสาธง  พานพุม  เปนตน 

หมวดคาสาธารณูปโภค                              ยอดรวม     ๓๖๑,๐๐๐   บาท 
คาสาธารณูปโภค                     ยอดรวม     ๓๖๑,๐๐๐   บาท 

  ๑. คาไฟฟา               จํานวน      ๒๕๐,๐๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาไฟฟาของสํานักงาน 

๒. คาโทรศัพท                       จํานวน        ๒๐,๐๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาโทรศัพทที่ใชในการติดตอ 
                 ราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 



 ๒๑

 ๓. คาไปรษณีย                       จํานวน        ๑๕,๐๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาจัด 
                  ซื้อดวงตราไปรษณีย  คาจัดสงพัสดุภัณฑ  เปนตน 

 ๔. คาบริการทางดานโทรคมนาคม                     จํานวน       ๗๖,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาใชจายเกี่ยวกบัการใชระบบ 
       อินเตอรเน็ต  คาธรรมเนียมในการใชบริการ  เปนตน 

 งบลงทุน                            ยอดรวม     ๗๐,๐๐๐     บาท 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                           ยอดรวม     ๗๐,๐๐๐     บาท 

คาครุภัณฑ                                                                             รวม     ๗๐,๐๐๐    บาท  
 ๑. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ                          จํานวน     ๓๐,๐๐๐     บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ  

๒. คาชุดเครื่องขยายเสียง                               จํานวน     ๔๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครือ่งขยายเสียงสําเรจ็รปู    ตามรูป 
                แบบรายการละเอียดทีอ่งคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนดซึ่งเปนราคา 
                ที่สามารถจัดหาไดตามทองตลาดทั่วไป  
            ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๖  
                ยุทธศาสตรการพฒันาดานที่  ๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๔ 
        งบเงินอุดหนุน                                ยอดรวม     ๓๐,๐๐๐   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน                      ยอดรวม     ๓๐,๐๐๐   บาท 

๑. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ     
     ๑.๑ เงินอุดหนุนองคการบรหิารสวนตําบลสามพระยา                     จํานวน     ๓๐,๐๐๐   บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการปรบัปรงุและ 
                      พัฒนาศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซือ้จดัจางขององคกรปก 
                      ครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอและศูนยประสานงานองคกร 
                      ปกครองทองถ่ินอําเภอชะอํา 
 

งานบริหารงานคลัง  ( ๐๐๑๑๓ )                                ยอดรวมท้ังสิ้น  ๑,๕๘๕,๑๒๐  บาท           
งบบุคลากร                               ยอดรวม  ๑,๐๘๙,๑๒๐  บาท 
หมวดเงินเดือนและคาจาง                             ยอดรวม  ๑,๐๘๙,๑๒๐  บาท 
เงินเดือน  (ฝายประจํา)                          รวม  ๑,๐๘๙,๑๒๐  บาท 
๑. เงินเดือนพนักงาน              จํานวน     ๖๒๒,๒๖๐   บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือน 
                ประจําปของพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลัง  

๒. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงาน                                   จํานวน     ๕๔,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงิน 
                 เพิ่มอื่นๆ   ของพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลัง 
          ๓. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                          จํานวน      ๔๒,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
                พิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกาํหนด 



 ๒๒

๔. คาจางลูกจางประจํา                          จํานวน    ๑๓๖,๘๖๐    บาท 
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนของลูกจางประจําในสังกัด 
      กองคลัง 
๕. เงินเพิม่ตางๆ ของลูกจางประจํา                      จํานวน     ๑๘,๐๐๐     บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงิน 
                เพิ่มอื่นๆ  ของลูกจางประจําในสังกัดกองคลัง 

๖. คาจางพนักงานจาง                         จํานวน    ๑๕๐,๙๖๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางทีม่ีอยูใน 
                สังกัดกองคลงั 

๗. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง                                         จํานวน      ๖๕,๐๔๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงิน 
                 เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจางในสังกัดกองคลัง 

งบดําเนินการ                        ยอดรวม   ๔๑๑,๐๐๐    บาท     
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ          ยอดรวม   ๔๑๑,๐๐๐    บาท 
คาตอบแทน                            รวม     ๗๕,๐๐๐    บาท 
๑. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                      จํานวน        ๕,๐๐๐    บาท 

    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
               เวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและ 
               พนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึง่มีสทิธิเบกิ 
               ไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 
            ๒. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                จํานวน      ๓๐,๐๐๐    บาท 
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรของ 
               พนักงานสวนตําบลและลกูจางประจําซึ่งมสีิทธิเบิกไดตาม 
               ที่ระเบียบกําหนด 
          ๓. คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติงานอันเปนประโยชน                              จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกผูชวยปฏิบติั 
                งานอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชนคา 
                ตอบแทนกรรมการตรวจการจาง     ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามที ่
                ระเบียบกําหนด 

๔.  เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล                                จํานวน      ๓๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสาํหรับ 
                 พนักงานสวนตําบล    ลูกจางประจําพรอมทั้งบุคคลในครอบ 
                 ครัวผูซึ่งมสีิทธิเบิกไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 

คาใชสอย                    รวม    ๑๕๖,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ                                                      
    ๑.๑  คาจางเหมาบริการ                จํานวน      ๒๕,๐๐๐   บาท 

- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ   เชน      คาจางเหมา 
  บริการบุคคลภายนอก คาถายเอกสาร คาจางทําของ เปนตน 
 



 ๒๓

     ๑.๒  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน                      จํานวน      ๕๐,๐๐๐   บาท 
- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียม    คาลงทะเบียนตางๆ 
  ของพนักงานสวนตําบล    ลูกจางประจําและพนักงานจางที ่
  มีสิทธิเบิกจายตามทีร่ะเบียบกําหนด  

๒. คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและทรพัยสนิ                       จํานวน      ๒๐,๐๐๐   บาท 
               - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารงุรกัษาหรือซอมแซมทรัพย 
                 สินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซม  
                 ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรพัยสิน เปนตน 

๓. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ      
    รายจายหมวดอื่น   ประกอบดวย                                                       
    ๓.๑  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                    จํานวน     ๒๕,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
             ของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจางที ่
             มีสิทธิเบิกจายไดตามที่ระเบียบกําหนด   
     ๓.๒  คาใชจายในการออกหนวยเคลื่อนที ่             จํานวน     ๑๖,๐๐๐   บาท 
            - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนคาใชจายในการออกหนวยใหบรกิาร 
              ประชาชนในการจัดเก็บภาษี เชน  คาจัดทําปาย คานํ้าด่ืม  
              คาของที่ระลกึใหกบัผูที่มาเสียภาษี 
     ๓.๓  คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน                จํานวน     ๒๐,๐๐๐   บาท 
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและ 
              ทะเบียนทรัพยสิน  เชนคาจางเหมา  คาจางลกูจางช่ัวคราว   
              คาถายเอกสาร คาถายระวางที่ดินและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 

คาวัสดุ                        รวม    ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
๑. วัสดุสํานักงาน                                      จํานวน       ๙๐,๐๐๐  บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่เปนวัสดุตางๆ ที่จําเปน 
                ตองใชในสํานักงานของทุกสวนราชการขององคการบริหารสวน 
                ตําบลเชน วัสดุเครื่องเขียน  แบบพมิพ สิง่พิมพ ที่ไดจากทั้งการ 
                สั่งซื้อหรอืการสั่งจางพมิพรวมทั้งคาจัดซื้อ  วารสาร  หนังสอื  
                ระเบียบตางๆ  ในการปฏิบัติงานขององคการบรหิารสวนตําบล        
          ๒.  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                                 จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟา  
                 ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา  สตารทเตอร  บัลลาด  เปนตน   

๓. วัสดุงานบานงานครัว                                 จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท  
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที ่
      ใชทําความสะอาด  เชน ไมกวาด  ชอน  ชาม  ผงซักฟอก 
      นํ้ายาขัดพื้น  และอุปกรณอื่นๆ 
 
 



 ๒๔

๔. วัสดุคอมพิวเตอร                                 จํานวน      ๖๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่จําเปนตอง 
                ใชในสํานักงานของทุกสวนราชการ  ขององคการบรหิารสวน 
                ตําบล  เชน แผนจัดเกบ็ขอมลู ผาหมึกพมิพ อปุกรณเพิ่มเติม 
                คาจัดซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ  
  งบลงทุน                             ยอดรวม     ๘๕,๐๐๐    บาท 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                            ยอดรวม     ๘๕,๐๐๐    บาท 

คาครุภัณฑ                                                                             รวม      ๘๕,๐๐๐   บาท  
 ๑. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ            จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ  

๒. คาเครื่องถายเอกสาร   จํานวน  ๑  เครื่อง                                    จํานวน      ๖๕,๐๐๐    บาท           
                -  ต ั้งจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครือ่งถายเอกสารชนิดดิจิตอล   

                ขาว – ดํา  
                   (๑)  ความเร็วในการถายไมตํ่ากวา ๒๐ หนา/นาที 
                          (๒)  เปนระบบมัลติฟงกช่ัน 
   ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๖  
                ยุทธศาสตรการพฒันาดานที่  ๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๔ 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ( ๐๐๑๒๓ )                   ยอดรวมท้ังสิ้น    ๕๕๘,๑๐๐   บาท 

งบดําเนินการ                      ยอดรวม    ๔๔๕,๕๐๐    บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ         ยอดรวม    ๔๔๕,๕๐๐   บาท 
คาตอบแทน                   รวม        ๓๐,๐๐๐  บาท 
๑. คาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัย                 จํานวน        ๓๐,๐๐๐   บาท 
    ฝายพลเรือน   

- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที ่
                ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน ขององคการบริหาร 
                สวนตําบลไรใหมพฒันาที่ไดรบัคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่จากผู 
                อํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตําบลไรใหม 
                พัฒนาตามที่ระเบียบกําหนด 

คาใชสอย                   รวม      ๓๒๕,๕๐๐   บาท 
  ๑. โครงการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาภัยแลง                       จํานวน      ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจาย       ตามโครงการตอสูเพื่อเอา 
                ชนะปญหาภัยแลง เชนคาจัดซื้อนํ้าด่ืม-นํ้าใช คานํ้ามันเช้ือเพลิง          
          ๒. โครงการรณรงคปองกันและลดอบุัติเหตุทางทองถนนชวงหนาเทศกาล    จํานวน        ๓๐,๐๐๐   บาท 
              - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจาย    ตามโครงการรณรงคปองกันและลด 
                อุบัติเหตุทางทองถนนในชวงหนาเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต 
                เชนคาปายประชาสัมพันธ  และคาใชจายอื่นทีเ่กี่ยวของกบัตัวโครงการ         
        



 ๒๕

          ๓. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน                       จํานวน        ๒๕,๐๐๐   บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารงุรักษาหรือซอมแซมทรัพย 
               เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซม  
               ทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารงุรกัษาทรัพยสนิ เปนตน 
          ๔. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 

   หมวดอื่น    ประกอบดวย                                                                                  
      ๔.๑ โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.                                จํานวน    ๑๕๐,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม 
                     ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป  ๒๕๕๗ 
             ๔.๒  โครงการฝกอบรม  “ กูภัยจูเนียร ”                                         จํานวน     ๒๐,๕๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคเกี่ยวกับภัย 
                     และการปองกันภัยตางๆ ข้ันเบื้องตนใหกบัเด็กนักเรียนใน 
                     ระดับประถมศึกษา     ตามโครงการฝกอบรมกูภัยจูเนียร  
                     ประจําป  ๒๕๕๗ 
 คาวัสดุ                                                                                 รวม       ๙๐,๐๐๐   บาท 
 ๑. คาวัสดุไฟฟา                                 จํานวน       ๒๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเพื่อคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาตางๆ ในสวนที ่
                เกี่ยวกับกิจการของงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน 
                เชน  กระบองไฟกระพริบ ไฟฉาย 

         ๒. คาวัสดุเคมีดับเพลิง             จํานวน       ๒๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเพือ่คาจัดซือ้หรือจัดจางเติมเคมีดับเพลิง 
                 เพื่อบรรจุในถังดับเพลิงขององคการบรหิารสวนตําบล      
          ๓. คาวัสดุเครื่องแตงกาย                      จํานวน       ๕๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเพือ่คาจัดซือ้หรือจัดจางทําวัสดุเครือ่งแตงกาย 
                 ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
         งบลงทุน                            ยอดรวม     ๑๑๒,๖๐๐   บาท 
 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                           ยอดรวม     ๑๑๒,๖๐๐   บาท 

คาครภัุณฑ                                                                            รวม      ๑๑๒,๖๐๐  บาท 
          ๑. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ           จํานวน       ๑๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ   
         ๒. คาชุดผจญเพลงิของพนักงานดับเพลิง                    จํานวน       ๕๑,๖๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดผจญเพลงิสําหรบัใชกบังานปองกัน 
                และบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวย  หมวกดับเพลิงชนิดหนากาก 
                ยาว  ผาคลุมศีรษะ ชุดดับเพลิง  ถุงมือดับเพลงิ  และรองเทาดับเพลิง 
                 ตามรูปแบบรายละเอียดที่สามารถจัดซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป   
          ๓. คาสายสงนํ้าดับเพลิง 
              - ต้ังจายไวเปนจายเปนคาจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิง   ขนาด ๒  น้ิว         จํานวน      ๒๕,๐๐๐    บาท 
                ยาว  ๒๐  เมตร  จํานวน  ๒  เสน  เพื่อใชในงานกิจการดับเพลงิ 
                ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



 ๒๖

          ๔.  ตูเหล็กเกบ็เอกสาร                                                                จํานวน    ๑๐,๐๐๐     บาท 
               - ต้ังจายไวเพื่อจายไวเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดประตู   
                 ๒ บาน   จํานวน  ๑  ใบ  ตามรปูแบบรายการและราคาซึ่งสามารถ 
                 จัดหาไดตามทองตลาดทั่วไป 
               ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๖  
                   ยุทธศาสตรการพฒันาดานที่  ๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๔ 
         ๕.  เครื่องสูบนํ้าชนิดมอเตอรไฟฟา                                                จํานวน      ๑๖,๐๐๐     บาท 
                  - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครื่องสูบนํ้าชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน  ๑  เครื่อง            
                   (๑) เปนเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  ใชมอเตอรไฟฟา 
                   (๒) ขนาดทอสงไมนอยกวา  ๓  น้ิว  (๗๕  มิลลิเมตร) 
                   (๓) ปริมาณนํ้าทีสู่บไดไมนอยกวา ๑,๑๓๐ ลิตรตอนาที หรือประมาณ  
                       ๓๐๐  แกลลอน (อเมรกิัน) ตอนาท ี
                   (๔) สงนํ้าไดสูงไมตํ่ากวา  ๑๓.๕  เมตร  หรอืประมาณ  ๔๕  ฟุต 

           (๕) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของมอเตอรไฟฟาตองมีครบชุดพรอมที่จะใชงานได 
               ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๖  
                   ยุทธศาสตรการพฒันาดานที่  ๔  แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๔ 
                    

                                         ดานบรกิารชุมชนและสังคม  (๐๐๒๐๐) 
แผนงานการศกึษา  (๐๐๒๑๐) 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ( ๐๐๒๑๑ )              ยอดรวมท้ังสิ้น    ๔๒๒,๑๐๐   บาท 
      งบบุคลากร                  ยอดรวม    ๒๒๗,๑๐๐   บาท    

หมวดเงินเดือนและคาจาง                    ยอดรวม    ๒๒๗,๑๐๐   บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)                           รวม    ๒๒๗,๑๐๐   บาท 

  ๑. เงินเดือนพนักงาน                   จํานวน     ๑๘๕,๑๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือน 
                ประจําปของพนักงานสวนตําบลในสวนการศึกษา 
          ๒. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                          จํานวน      ๔๒,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
                พิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกาํหนด 
 

งบดําเนินการ                       ยอดรวม      ๙๕,๐๐๐   บาท
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ          ยอดรวม      ๙๕,๐๐๐   บาท 
คาตอบแทน                     รวม      ๒๐,๐๐๐   บาท 
๑. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                        จํานวน       ๒๐,๐๐๐   บาท 

      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารกัษาพยาบาลสาํหรับ 
                 พนักงานสวนตําบล   ลูกจางประจําพรอมทัง้บุคคลในครอบ 
                 ครัวผูซึ่งมสีิทธิเบิกไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 

คาใชสอย                     รวม      ๗๕,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ       ประกอบดวย                
    ๑.๑  คาจางเหมาบริการ                          จํานวน       ๑๕,๐๐๐   บาท 



 ๒๗

                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ  เชน  คาจางเหมา 
                       บริการบุคคลภายนอก  คาถายเอกสาร   คาจางทําของ  
                       เปนตน  
               ๑.๒  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน              จํานวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
                      - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ  
                        ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
                        ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามที่ระเบียบกําหนด  
          ๒. คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน                           จํานวน     ๑๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
                 เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน  
                 ครุภัณฑตางๆ  คาบํารุงรักษาทรัพยสิน   เปนตน 

๓. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจาย    
    หมวดอื่น     ประกอบดวย                                                       

              ๓.๑  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                  จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท  
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 
             ราชการของพนักงานสวนตําบล   ลูกจางประจําและ 
             พนักงานจางที่มสีิทธิเบิกจายไดตามที่ระเบียบกําหนด 
งบลงทุน                 ยอดรวม     ๑๐,๐๐๐    บาท 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                         ยอดรวม     ๑๐,๐๐๐    บาท 
คาครุภัณฑ                                                                             รวม      ๑๐,๐๐๐   บาท  

 ๑. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ            จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ  

งบเงินอุดหนุน                                         ยอดรวม     ๙๐,๐๐๐    บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                        ยอดรวม     ๙๐,๐๐๐    บาท 
๑. ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานราชการ                              รวม     ๙๐,๐๐๐    บาท 

     ๑. โครงการคายศิลปะ ป  ๒๕๕๗                จํานวน      ๔๕,๐๐๐    บาท 
        - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนโรงเรียน 
                   บานรางจกิตามโครงการคายศิลปะ ประจําป  ๒๕๕๗ 

    ๒. โครงการคายวิทยาศาสตร ป  ๒๕๕๗                         จํานวน       ๔๕,๐๐๐    บาท 
         - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนโรงเรียน 
                   บานไรใหมตามโครงการคายวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๕๗ 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ( ๐๐๒๑๒ )            ยอดรวมท้ังสิ้น   ๓,๔๐๐,๘๐๐  บาท 
          งบบุคลากร                ยอดรวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 

หมวดเงินเดือนและคาจาง                   ยอดรวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 
เงินเดือน (ฝายประจํา)                        รวม        ๒๐,๐๐๐  บาท 

           ๑.  คาจางพนักงานจาง                จํานวน       ๒๐,๐๐๐   บาท 
       - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาจางของพนักงานจางทีม่ีอยู 
                  ในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  



 ๒๘

      งบดําเนินการ                ยอดรวม   ๑,๖๒๐,๘๐๐  บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ         ยอดรวม   ๑,๖๑๐,๘๐๐  บาท
คาใชสอย                 รวม      ๕๗๕,๘๐๐  บาท 
๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ 
    รายจายหมวดอื่น    ประกอบดวย                                                 

     ๑.๑  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป  ๒๕๕๗             จํานวน       ๕๕,๐๐๐   บาท
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงาน 
                       วันเด็กแหงชาติประจําป  ๒๕๕๗ 
     ๑.๒  โครงการสงเสรมิดานจริยธรรม                                            จํานวน       ๑๕,๐๐๐   บาท 
                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมิ 
                       ดานจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ประจําป ๒๕๕๗   
     ๑.๓  โครงการคายภาษาพาเพลิน                                             จํานวน       ๓๐,๐๐๐   บาท 

- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคายภาษา 
  พาเพลินประจําป  ๒๕๕๗ 

    ๑.๔  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา                 จํานวน     ๔๖๔,๘๐๐   บาท 
           - ต้ังจายไว เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาหารกลาง 

                       วันสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรางจกิและศูนย 
                       พัฒนาเด็กเลก็บานโปงแย   (ตามภารกิจถายโอน) 

    ๑.๕  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา                 จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไว เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครผููดูแลเด็ก 
             ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรางจิกและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
             บานโปงแย    (ตามภารกิจถายโอน) 

     ๑.๖  คาพาหนะรับสงเด็กไปสถานพยาบาล           จํานวน        ๑,๐๐๐    บาท 
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาพาหนะรับ-สงเด็กไป 
                       ยังสถานพยาบาล  (ตามภารกิจถายโอน) 
 คาวัสดุ                               รวม   ๑,๐๓๕,๐๐๐  บาท 
      ๑.  คาวัสดุไฟฟา                        จํานวน         ๕,๐๐๐   บาท 
       - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา  เชน  หลอดไฟฟา  
                  สตารทเตอร บัลลาด ฯลฯ  สําหรบัใชในศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
                  บานรางจิกและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงแย 

๒. คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน                            จํานวน      ๓๖,๕๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซือ้หนังสือพิมพรายวันสําหรับที ่
       อานหนังสือพมิพประจําหมูบาน  (ตามภารกจิถายโอน) 

          ๓. วัสดุงานบานงานครัว                    จํานวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
    - ต ั้งจายไวเพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน   งานครัวและวัสดุที่ใชทํา 
      ทําความสะอาด เชน  ไมกวาด ชอน ชาม  ผงซักฟอก นํ้ายาขัด 
      พื้นและอุปกรณอื่นๆ ของศูนยพฒันาเด็กเล็กบานรางจกิและศูนย 

                พัฒนาเด็กเล็กบานโปงแย (ตามภารกจิถายโอน) 
 



 ๒๙

 ๔. คาวัสดุอื่นๆ                                  จํานวน    ๙๖๓,๕๐๐   บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม)  สําหรับ 
                 เด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตําบลไรใหมพฒันา 
                 จํานวน ๕ แหง    และจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม)  
                 สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรางจกิ   และศูนยพัฒนา 
                 เด็กเล็กบานโปงแย  ประจําป ๒๕๕๗  (ตามภารกิจถายโอน) 

หมวดคาสาธารณูปโภค                            รวม     ๑๐,๐๐๐   บาท 
คาสาธารณูปโภค                                รวม     ๑๐,๐๐๐   บาท 
๑. คาไฟฟา                    จํานวน     ๑๐,๐๐๐    บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพฒันาเด็ก 
                 เล็กบานรางจกิและศูนยพฒันาเด็กเล็กบานโปงแย 

งบเงินอุดหนุน                                                                     ยอดรวม  ๑,๗๖๐,๐๐๐  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                                              ยอดรวม  ๑,๗๖๐,๐๐๐  บาท 
๑. ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานราชการ                        

          ๑. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                 จํานวน  ๑,๗๖๐,๐๐๐   บาท 
        - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนใหกับโรงเรียน 
                   ในเขตพื้นที่ตําบลไรใหมพฒันาจํานวน  ๕  แหง      ตามโครงการ   
                   อาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ประจําป ๒๕๕๗ (ตามภารกิจถายโอน) 

 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ ( ๐๐๒๑๓ )                      ยอดรวมท้ังสิ้น     ๒๐,๐๐๐    บาท
 งบดําเนินการ                                ยอดรวม     ๒๐,๐๐๐    บาท
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                                   รวม     ๒๐,๐๐๐    บาท 

คาใชสอย                                       รวม     ๑๐,๐๐๐    บาท 
 ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ 

    รายจายหมวดอื่น      ประกอบดวย                            
   ๑.๑  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลไรใหมพัฒนา                   จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
          - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกจิกรรม 
            สภาเด็กและเยาวชนตําบลไรใหมพัฒนา     ป  ๒๕๕๗ 
คาวัสดุ                                                 รวม     ๑๐,๐๐๐    บาท 

 ๑. คาวัสดุการศึกษา                                                                  จํานวน     ๑๐,๐๐๐    บาท 
   - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา  เชน  หนังสือ  วารสาร 
     สิ่งพิมพเพือ่ใชในศูนยเรียนรูตามอัธยาศัยเพื่อชุมชนไรใหมใกลการอาน 

 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนนัทนาการ  (๐๐๒๖๐) 
งานกีฬาและนันทนาการ  ( ๐๐๒๖๑ )                       ยอดรวมท้ังสิ้น   ๑๐๕,๐๐๐  บาท
 งบดําเนินการ                                 ยอดรวม   ๑๐๕,๐๐๐  บาท 

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                                      ยอดรวม   ๑๐๕,๐๐๐  บาท
คาใชสอย                                      รวม     ๘๕,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ  
    รายจายหมวดอื่น   ประกอบดวย                                                             



 ๓๐

              ๑.๑ โครงการกีฬาสรางสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล 
                    และชุมชนตําบลไรใหมพัฒนาตอตานยาเสพติด ป ๕๗                    จํานวน     ๕๕,๐๐๐   บาท 
                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานกีฬาสราง 
                       สัมพันธองคการบริหารสวนตําบลและชุมชนตําบลไรใหมพฒันา 
                       ตอตานยาเสพติด ประจําป  ๒๕๕๗        
               ๑.๒  โครงการคายเยาวชนสรางสรรค  ประจําป  ๒๕๕๗             จํานวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
                      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคายเยาวชนสราง 
                        สรรค  ประจําป  ๒๕๕๗  

คาวัสดุ                    รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท 
๑. วัสดุกีฬา                           จํานวน    ๒๐,๐๐๐    บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อวัสดุและอปุกรณกีฬาให 
                หมูบาน ตามภารกิจถายโอนวัสดุและอุปกรณกีฬาหมูบาน ประจําป ๒๕๕๗ 
 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ( ๐๐๒๖๓ )            ยอดรวมท้ังสิ้น    ๑๕๕,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ                 ยอดรวม    ๑๒๕,๐๐๐   บาท
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ                             ยอดรวม    ๑๒๕,๐๐๐   บาท 

          คาใชสอย                      รวม    ๑๒๕,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ   
   รายจายหมวดอื่น     ประกอบดวย                                                            
   ๑.๑ โครงการงานประเพณีลอยกระทง ป  ๒๕๕๗                              จํานวน      ๕๐,๐๐๐   บาท 

           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณี 
                      ลอยกระทงประจําป ๒๕๕๗  เชน คาเชาเหมาเวที   คาปาย 
                      คาดนตรี      และคาใชจายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกับตัวโครงการ 

   ๑.๒ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต  ป  ๒๕๕๗                    จํานวน     ๔๕,๐๐๐    บาท 
                    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการงานประเพณีวัน 
                      สงกรานตและสบืสานประเพณีรดนํ้าดําหวัผูสูงอายุ ป ๒๕๕๗ 

   ๑.๓  โครงการลานศิลปวัฒนธรรมและดนตรีสําหรบัเด็กและ                 จํานวน     ๑๐,๐๐๐    บาท                    
           เยาวชนตําบลไรใหมพัฒนา                                   

                      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการลานศิลปวัฒนธรรม 
   และดนตรีสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลไรใหมพฒันา ป ๒๕๕๗  

   ๑.๔  โครงการสัญจรเยือนถ่ินวัฒนธรรมจงัหวัดเพชรบรุี                       จํานวน     ๒๐,๐๐๐    บาท                    
                      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัญจรเยือนถ่ิน 

   วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   ป  ๒๕๕๗                   
 

งบเงินอุดหนุน                                                              ยอดรวม    ๓๐,๐๐๐    บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                                              ยอดรวม    ๓๐,๐๐๐    บาท 
๑. ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานราชการ                           

    ๑.๑  โครงการงานพระนครคีรี - เมืองเพชร   ป ๒๕๕๗                  จํานวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนที่ทําการ 
                      ปกครองอําเภอชะอําในโครงการงานพระนครคีร ี- เมืองเพชร ป  ๒๕๕๗ 



 ๓๑

                            แผนงานสาธารณสุข  (๐๐๒๒๐) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  ( ๐๐๒๒๑ )                      ยอดรวมท้ังสิ้น    ๑๕,๐๐๐   บาท 

งบดําเนินการ                                                                      ยอดรวม    ๑๕,๐๐๐   บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                              ยอดรวม   ๑๕,๐๐๐   บาท
คาใชสอย                                                                  รวม    ๑๕,๐๐๐   บาท 
๑. คาใชจายตามโครงการตรวจเช็คสุขภาพประจําป                            จํานวน    ๑๕,๐๐๐   บาท       

              - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตรวจเช็ค 
                สุขภาพประจําปของพนักงานสวนตําบลและลกูจางประจํา 
 

งานโรงพยาบาล  ( ๐๐๒๒๒ )                                                       ยอดรวมท้ังสิ้น   ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
งบดําเนินการ                                                               ยอดรวม     ๒๐,๐๐๐   บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                             ยอดรวม    ๒๐,๐๐๐   บาท  
คาวัสดุ                                                                                   รวม     ๒๐,๐๐๐   บาท             
๑. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย                       จํานวน     ๒๐,๐๐๐   บาท                           
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือวัสดุการแพทย 
      ที่จําเปนตองใชในกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัอํานาจหนาทีข่ององค 
      การบริหารสวนตําบล 
 

งบเงินอุดหนุน                                                                     ยอดรวม    ๘๐,๐๐๐    บาท 
หมวดเงินอุดหนุน                                                                  ยอดรวม    ๘๐,๐๐๐   บาท
๑. ประเภทเงินอุดหนุนองคกรชุมชน                                                 รวม    ๘๐,๐๐๐    บาท 

     ๑.๑  เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุขมลูฐาน 
                     ระดับหมูบานในเขตตําบลไรใหมพฒันา                               จํานวน     ๘๐,๐๐๐    บาท 

- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาสาสมัคร 
   สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ในเขตตําบลไรใหมพฒันา ทั้งหมด 
  ๘ หมูบาน ประจําป ๒๕๕๗  (ตามภารกจิถายโอนตองทํา) 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห  (๐๐๒๓๐) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ( ๐๐๒๓๒ )                      ยอดรวมท้ังสิ้น    ๒๐,๐๐๐   บาท 

งบดําเนินการ                              ยอดรวม    ๒๐,๐๐๐   บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                             ยอดรวม    ๒๐,๐๐๐   บาท 

 คาใชสอย                                           รวม     ๒๐,๐๐๐   บาท 
  ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ       
              รายจายหมวดอื่น                                                    
    ๑.๑  โครงการฝกอบรมอาชีพผูยากจน   คนยากไรและผูดอยโอกาส          จํานวน     ๒๐,๐๐๐   บาท 
          - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมผูยากจน 
                     คนยากไร      และผูดอยโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลไรใหมพัฒนา  
                     ประจําป  ๒๕๕๗  
 

 



 ๓๒

                            แผนงานเคหะและชุมชน  (๐๐๒๔๐) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  ( ๐๐๒๔๑ )                    ยอดรวมท้ังสิ้น  ๔,๕๑๒,๓๒๐  บาท

งบบุคลากร                  ยอดรวม     ๖๔๐,๓๒๐  บาท 
หมวดเงินเดือนและคาจาง                                   ยอดรวม     ๖๔๐,๓๒๐  บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)                              รวม     ๖๔๐,๓๒๐  บาท 
๑. เงินเดือนพนักงาน                              จํานวน     ๔๕๔,๓๒๐   บาท 

     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือน 
                ประจําปของพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง 

๒. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงาน                              จํานวน      ๓๖,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว และ 
                เงินเพิ่มอื่นๆ  ของพนักงานสวนตําบลในสงักัดกองชาง  
          ๓. เงินประจําตําแหนงผูบริหาร                          จํานวน      ๔๒,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
                พิเศษของพนักงานที่ควรไดรับตามที่ระเบียบกาํหนด 

๔. คาจางพนักงานจาง                                        จํานวน      ๘๔,๖๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาจางของพนักงานจางในสงักัด 
                กองชาง 

๕. เงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง                               จํานวน      ๒๓,๔๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวและเงิน 
                เพิ่มอื่นๆ  ของพนักงานจางในสังกัดกองชาง 
 

งบดําเนินการ                     ยอดรวม    ๔๓๒,๐๐๐    บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                           ยอดรวม    ๔๓๒,๐๐๐   บาท 
คาตอบแทน                                        รวม      ๔๕,๐๐๐    บาท
๑. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                           จํานวน       ๑๐,๐๐๐    บาท 

              - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบติังานนอก 
 เวลาราชการใหแกพนักงาน    ลูกจางประจําและพนักงาน 
 จางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึง่มสีิทธิเบิกไดตามที ่
 ระเบียบกําหนด 

๒. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                        จํานวน      ๒๕,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
                สวนตําบลและลูกจางประจําซึง่มสีิทธิเบิกไดตามที่ระเบียบกําหนด 
          ๓.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                                         จํานวน      ๑๐,๐๐๐    บาท 
      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสาํหรับ   
                 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําพรอมทั้งบคุคลในครอบครัว 
                 ผูซึ่งมสีิทธิเบิกไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 

คาใชสอย                              รวม    ๓๐๗,๐๐๐   บาท 
๑. รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ    ประกอบดวย                                

      ๑.๑  คาจางเหมาบริการ                          จํานวน   ๑๕๐,๐๐๐    บาท 



 ๓๓

            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน  คาจางเหมา 
                       ทําความสะอาดสํานักงาน คาถายเอกสาร  คาจางเหมา 
                       บุคคลภายนอก   คาจางทําของ   
     ๑.๒  คาธรรมเนียม / คาลงทะเบียน                จํานวน     ๑๗,๐๐๐    บาท 
                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ 
                       ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มีสทิธิเบกิจาย 
                       ตามที่ระเบียบกําหนด  
           ๒.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน                             จํานวน    ๙๐,๐๐๐    บาท 
       - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรพัยสิน 
                  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอมแซมบํารงุ 
                  รักษาถนนและทรัพยสินอื่นที่อยูในการดูแลขององคการ 
                  บริหารสวนตําบล 
           ๓.  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน                           จํานวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
        - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
                  สํานักงานเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  คาซอม 
                  แซมทรัพยสิน  ครุภัณฑตางๆ  เปนตน  
           ๔.   คาบํารุงรกัษาหรอืซอมแซมประปาหมูบาน/บอโยก/บอบาดาล             จํานวน    ๓๐,๐๐๐    บาท 
                 - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจางเหมาในการบํารุงรกัษาหรือ 
                   ซอมแซมระบบประปาหมูบานที่อยูในการดูแลขององค 
                   การบรหิารสวนตําบล  รวมทั้งบอโยก บอบาดาลของแต 
                   ละหมูบานซึ่งมีไวใชในการปองกันและแกไขปญหาการขาด 
                   แคลนนํ้าของแตละหมูบาน 
           ๕.  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ       

     รายจายหมวดอื่น   ประกอบดวย                                                                        
     ๖.๑  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                    จํานวน     ๑๐,๐๐๐    บาท 
            - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
              ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกดักองชาง 
              ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามทีร่ะเบียบกําหนด 

  

          คาวัสดุ                      รวม     ๘๐,๐๐๐   บาท 
          ๑. วัสดุกอสราง                 จํานวน      ๓๐,๐๐๐   บาท  
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน  อิฐ หิน ปูน 
                 ทราย  ทอ ลูกรัง  ยางมะตอย  สําหรบัใชในการดําเนินการ 
                 ปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  

๒. วัสดุไฟฟาและวิทยุ                                       จํานวน     ๕๐,๐๐๐    บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  เชนสายไฟฟา   ปลัก๊ 
                หลอดไฟฟา สตารทเตอร บลัลาด เพื่อใชในงานที่เกี่ยวของกบัไฟฟา 
                สาธารณะหรือหอกระจายขาวหมูบานและศาลาอเนกประสงค  
 



 ๓๔

งบลงทุน                       ยอดรวม  ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                           ยอดรวม  ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท
คาครุภัณฑ                                                                               รวม     ๑๐,๐๐๐  บาท  

 ๑. คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ              จํานวน     ๑๐,๐๐๐   บาท 
     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ  

คาสิ่งกอสราง                                                                           รวม  ๓,๔๓๐,๐๐๐  บาท  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
๑.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต                        จํานวน ๑,๒๒๙,๐๐๐  บาท 

               ซอยหุบกระพงษ    บานรางจิก  หมูท่ี ๓  ตําบลไรใหมพัฒนา   
              สภาพเดิม  เปนถนนลกูรังขนาดกวาง  ๕   เมตร  ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
               สภาพใหม  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  ๖  เมตร 
                              ยาว  ๔๑๒.๕๐  เมตร   หนา  ๐.๐๕  เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
                              ๒,๔๗๕  ตารางเมตร        ตามรูปแบบรายการละเอียดทีก่องชาง  
                              องคการบรหิารสวนตําบลเปนผูกําหนด 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่ ๒๘   
     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ 

๒.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรตี                       จํานวน  ๑,๒๒๙,๐๐๐   บาท 
               สายโปงเกง – บานปาฝรั่ง บานโปงเกงพัฒนา หมูท่ี ๘ ตําบลไรใหมพัฒนา   
              สภาพเดิม  เปนถนนลกูรังขนาดกวาง  ๕   เมตร  ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
               สภาพใหม  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต  ขนาดกวาง  ๖  เมตร 
                              ยาว   ๔๑๒  เมตร   หนา  ๐.๐๕  เมตร     หรือพื้นที่ไมนอยกวา  
                              ๒,๔๗๕   ตารางเมตร      ตามรูปแบบรายการละเอียดที่กองชาง   
                              องคการบรหิารสวนตําบลเปนผูกําหนด 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่ ๒๘   
     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ 

          ๓.   โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมดาดคอนกรีต  บานหนองชางเหยียบ     จํานวน  ๓๕๓,๐๐๐  บาท  
               หมูท่ี ๗  ตําบลไรใหมพัฒนา   
               สภาพเดิม   ไมมีทอระบายนํ้าทําใหเกิดนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝนและกัดเซาะพื้นผิวถนน 
                สภาพใหม  วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด   ๐.๘๐ เมตร  จํานวน  ๒๔  ทอน 
                               พรอมดาดคอนกรีต  ตามรูปแบบรายการละเอียดที่กองชาง  องคการ 
                               บริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๐ 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 

           ๔.  โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก  บานทุงขาม   หมูท่ี ๑             จํานวน   ๓๗๙,๐๐๐  บาท        
               ตําบลไรใหมพัฒนา 
               สภาพเดิม   ไมมีทอระบายนํ้าทําใหเกิดนํ้าทวมขังในชวงฤดูฝนและกัดเซาะพื้นผิวถนน 
                สภาพใหม  วางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด   ๐.๖๐  เมตร       พรอมบอพกั คสล. 
                               ยาวรวม  ๑๔๑  เมตร  ตามรูปแบบรายการละเอียดที่กองชาง   องคการ 
                               บริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด 



 ๓๕

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่ ๒๘ 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ 

          ๕.  โครงการติดต้ังปายประชาสมัพันธบอกเสนทางตําบลไรใหมพัฒนา       จํานวน    ๘๐,๐๐๐    บาท        
               สภาพเดิม   ปายประชาสัมพันธทีม่ีอยูเดิมทีนอยไมครอบคลุมพื้นที ่
                สภาพใหม  ติดต้ังปายประชาสัมพันธบอกเสนทาง   ขนาดกวาง  ๐.๗๕   เมตร   
                               ยาว  ๒.๑๐  เมตร  จํานวน  ๘  ปาย  ตามรูปแบบรายการละเอียด 
                               ที่กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด 

 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่ ๒๘ 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๑ 

            ๖. โครงการติดต้ังไฟฟาแสงสวางในท่ีสาธารณะ                                จํานวน    ๑๖๐,๐๐๐   บาท 
               สภาพเดิม   ไมมีไฟฟาแสงสวางในยามคํ่าคืน เปนอันตรายตอผูเดินทางสัญจรไป – มา 
                สภาพใหม  ติดต้ังไฟฟาสองสวางในยามคํ่าคืน  ตามรูปแบบรายการละเอียดที่องคการบรหิารสวน 
                               ตําบลเปนผูกําหนด  
                ปรากฏในพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๕๘)    หนาที่  ๓๐  ขอที่  ๒ 
             

แผนงานสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน  (๐๐๒๕๐) 
งานบริหารงานท่ัวไปการสรางเสริมความเขมแข็งชุมขน (๐๐๒๕๑)            ยอดรวมท้ังสิ้น    ๑๒,๐๐๐   บาท 

งบดําเนินการ                            ยอดรวม    ๑๒,๐๐๐   บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                             ยอดรวม     ๑๒,๐๐๐  บาท 

 คาใชสอย                                   รวม     ๑๒,๐๐๐  บาท 
  ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ   
              รายจายหมวดอื่น    ประกอบดวย             
     ๑.๑  คาใชจายโครงการประชุมประชาคม               จํานวน     ๑๒,๐๐๐   บาท
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุน 
                       การจัดทําแผนชุมชน และกจิกรรมการจดัเวทีประชาคมหมูบาน 
                       ประชาคมตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  แผนชุมชนและ 
                       การจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนใน 
                       ดานอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน ( ๐๐๒๕๒ )                     ยอดรวมท้ังสิ้น    ๖๕,๐๐๐   บาท 
งบดําเนินการ                         ยอดรวม     ๔๕,๐๐๐   บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                             ยอดรวม     ๔๕,๐๐๐  บาท 

 คาใชสอย                       รวม      ๔๕,๐๐๐  บาท 
          ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ     

   รายจายหมวดอื่น    ประกอบดวย                                                         
   ๑.๑ โครงการองคการบริหารสวนตําบลรายงานประชาชน                   จํานวน      ๒๕,๐๐๐   บาท 
         - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการองคการบรหิาร 
           สวนตําบลรายงานประชาชน  เชน การจัดทําวารสารประชา 
           สัมพันธ   คาจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ 
 



 ๓๖

   ๑.๒  โครงการอบรมใหความรูดานประชาธิปไตย                 จํานวน      ๕,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมรณรงค 
                      ใหความรูดานประชาธิปไตยแกชุมชน  ประชาชนประจําป   

   ๑.๓  โครงการปกปองสถาบันหลักของชาติ   ประจําป  ๒๕๕๗               จํานวน    ๑๕,๐๐๐    บาท 
           - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบัน 
                      หลักของชาติ อันประกอบดวย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย    
                      และใชสําหรบัการจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
                      พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถซึ่งประ 
                      กอบดวยคาใชจายตางๆตามควรแกกรณี  
          งบเงินอุดหนุน                                                                ยอดรวม    ๒๐,๐๐๐    บาท 

หมวดเงินอุดหนุน                                                                ยอดรวม    ๒๐,๐๐๐    บาท
๑. เงินอุดหนุนหนวยงานราชการ  

๑. โครงการชะอํารวมใจเสรมิสรางพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด           จํานวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
                   - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอชะอําตามโครงการชะอํา 
                     รวมใจเสรมิสรางพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ประจําป  ๒๕๕๗ 

๒.  โครงการชะอําพรอมใจจัดระเบยีบสงัคมเชิงบูรณาการ                   จํานวน    ๑๐,๐๐๐    บาท 
- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอตามโครงการชะอาํ 
  พรอมใจจัดระเบียบสงัคมเชิงบูรณาการ  ประจําป  ๒๕๕๗ 

 

ดานการเศรษฐกิจ  (๐๐๓๐๐) 
แผนงานการเกษตร  (๐๐๓๒๐) 

งานสงเสริมการเกษตร ( ๐๐๓๒๑ )                                               ยอดรวมท้ังสิ้น    ๒๕,๐๐๐    บาท 
          งบดําเนินการ                                                  ยอดรวม    ๒๕,๐๐๐    บาท 

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                            ยอดรวม    ๒๕,๐๐๐    บาท 
คาใชสอย                                รวม     ๒๕,๐๐๐    บาท 

  ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ 
     รายจายหมวดอื่น      ประกอบดวย                                                   
              ๑.๑ โครงการสงเสริมองคความรูดานการทําการเกษตร                        จํานวน     ๒๕,๐๐๐    บาท 

                    -  ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมิองคความ 
                       รูดานการทําการเกษตรอยางย่ังยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                       ประจําป  ๒๕๕๗   
     
งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม ( ๐๐๓๒๒ )                                       ยอดรวมท้ังสิ้น     ๔๐,๐๐๐   บาท 
 งบดําเนินการ                               ยอดรวม     ๔๐,๐๐๐   บาท   

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                                            ยอดรวม     ๔๐,๐๐๐   บาท 
 คาใชสอย                                        รวม      ๒๐,๐๐๐   บาท 
   ๑. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ 

    รายจายหมวดอื่น  ประกอบดวย                                                       
    ๑.๑  โครงการ  “รักษโลก รักษปา รักษนํ้า”                         จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท 



 ๓๗

          - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรักษโลก  
                       รักษปา รักษนํ้า  ตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระ 
                       นางเจาพระบรมราชินีนาถ  ตามรายละเอียดโครงการ 
                       ที่องคการบรหิารสวนตําบลเปนผูกําหนด 
 คาวัสดุ                                        รวม      ๒๐,๐๐๐   บาท 
  ๑. คาวัสดุการเกษตร                                  จํานวน      ๒๐,๐๐๐    บาท  
    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุไม 
                ดอก  ไมประดับ  ดิน ปุย  สารเคมี กระถางตนไม  กรรไกร 
                ตัดแตงตนไม  และวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกับดานการเกษตร  

 

แผนงานการพาณิชย ( ๐๐๓๓๐ ) 
งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับกิจการประปา  ( ๐๐๓๓๒ )                          ยอดรวมท้ังสิ้น  ๓,๒๗๑,๗๕๔  บาท 

งบบุคลากร                      ยอดรวม     ๕๔๐,๐๐๐  บาท
หมวดเงินเดือนและคาจาง                                                      ยอดรวม     ๕๔๐,๐๐๐  บาท  

 เงินเดือน  ( ฝายประจํา)                                                             รวม     ๕๔๐,๐๐๐  บาท 
 ๑.  คาจางพนักงานจาง                                                               จํานวน     ๓๒๐,๔๐๐   บาท 

- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่มีอยูในแผน                   
                  งานการพาณิชย   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกิจการประปา 

๒.  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง        
- ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินเพิม่คาครองชีพช่ัวคราวและเงิน                จํานวน      ๒๑๙,๖๐๐   บาท 

                  เพิ่มตางๆ ของพนักงานจางที่มีอยูในแผนงานการพาณิชย 
                  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกจิการประปา                   

งบดําเนินการ                                   ยอดรวม   ๑,๖๐๑,๗๕๔ บาท 
หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ                           รวม     ๕๒๐,๐๐๐  บาท 
คาใชสอย                                           รวม     ๒๕๐,๐๐๐  บาท 

 ๑. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ                                              
     ๑.๑ คาจางเหมาบริการ                                          จํานวน   ๑๕๐,๐๐๐    บาท 

           - เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ เชน  คาจางเหมาทําความ 
                      สะอาดถังประปา  คาจางเหมาบุคคลภายนอก  คาจาง 
                      ทําของ  เปนตน 

๒. รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ      
    รายจายหมวดอื่น    ประกอบดวย                                                                       
    ๒.๑  คาบํารุงรักษาและซอมแซม                                         จํานวน    ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

           - เพื่อจายเปนคาบํารงุรักษาหรือซอมแซมทรพัยสินเพื่อ 
  ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน  คาซอมแซมทรพัย 
  สิน  ครุภัณฑตางๆ  คาบํารุงรักษาทรัพยสิน   เปนตน 

 คาวัสดุ                                                                                  รวม    ๒๗๐,๐๐๐   บาท 
            ๑. วัสดุกอสราง                         จํานวน      ๖๐,๐๐๐   บาท  
     - เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุกอสราง  เชน  อิฐ  หิน  ปูน  ทราย  



 ๓๘

                 ทอนํ้า  ปูน  ทราย ทอนํ้า  อุปกรณประปา  เปนตน 
๒. คาวัสดุอื่นๆ                                                                          จํานวน    ๒๐๐,๐๐๐   บาท 

      - เพือ่จายเปนคาวัสดุอื่นที่ไมเขาลักษณะและประเภทตาม 
                ระเบียบสําหรบัใชในงานกิจการประปา เชน มเิตอรวัดนํ้า 
                สารสม   คลอรีน   
          ๓.  คาแบบพิมพตางๆ                                 จํานวน     ๑๐,๐๐๐     บาท 
      - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบบพิมพตางๆ เชน ใบเสรจ็รบัเงิน 
                 และแบบพิมพอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ สําหรบัใชในแผนงานการ 
                 พาณิชยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบักิจการประปา 
          หมวดคาสาธารณูปโภค            ยอดรวม  ๑,๐๘๑,๗๕๔  บาท      

          ๑. คาไฟฟา                                                                     จํานวน   ๑,๐๘๑,๗๕๔   บาท 
        - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชกระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาสวน 
                ภูมิภาคในการใชกระแสไฟฟาเพือ่การกิจการประปา 
          งบลงทุน                                                                               รวม   ๑,๑๓๐,๐๐๐   บาท  

          คาสิ่งกอสราง                                                                         รวม   ๑,๑๓๐,๐๐๐   บาท 

          คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค          
          ๑. โครงการกอสรางถังกรองนํ้าระบบประปาทุงขาม  บานทุงขาม         จํานวน    ๑,๐๓๐,๐๐๐   บาท 
              หมูท่ี  ๑  ตําบลไรใหมพัฒนา 
              สภาพเดิม  ถังกรองนํ้าประปารั่วซึม  ระบบกรองนํ้าทํางานไมมีประสทิธิภาพ นํ้าไมสะอาด 
               สภาพใหม  กอสรางถังกรองนํ้าระบบประปาผวิดินขนาดใหญมาก ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม./ชม. 
                             ตามรูปแบบรายการละเอียดของสํานักบรหิารจัดการนํ้า  กรมทรัพยากรนํ้า 
               ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่ ๓๑ 

    ยุทธศาสตรการพฒันาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๒ 
         ๒. โครงการดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าลงสระประปา  บานทุงขาม            จํานวน    ๑๐๐,๐๐๐     บาท 
              หมูท่ี  ๑  ตําบลไรใหมพัฒนา   
             สภาพเดิม   เปนคลองสงนํ้าที่ไมไดดาดคอนกรีตทําใหนํ้ารั่วซมึระหวางทาง 
              สภาพใหม  ดาดคอนกรีตคลองสงนํ้าลงสระประปา   ขนาดปากกวาง  ๓  เมตร 
                             กนกวาง  ๑.๖๐  เมตร  ดานลาดชันสูงดานละ  ๒ เมตร  ระยะทางยาว  ๖๐  เมตร 
                             ตามรูปแบบรายการละเอียดที ่กองชาง  องคการบรหิารสวนตําบลเปนผูกําหนด 
                ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๙)   หนาที่  ๓๑ 

     ยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่ ๑  แนวทางการพัฒนาที่  ๑.๒ 
                  

แผนงานงบกลาง  (๐๐๔๑๐) 
งานงบกลาง   ( ๐๐๔๑๑ )            ยอดรวมท้ังสิ้น      ๘๙๔,๓๔๐   บาท 

งบกลาง                              ยอดรวม      ๘๙๔,๓๔๐   บาท 
หมวดรายจายงบกลาง                                                         ยอดรวม      ๘๙๔,๓๔๐   บาท 
๑. เงินสํารองจาย                        จํานวน       ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

      - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทา 
                 ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ  



 ๓๙

                 เชนการปองกันและแกไขปญหาอทุกภัย   นํ้าปาไหลหลาก  
                 แผนดินถลม  ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟปาหรือเหตุ 
                 ที่เกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกบัสาธารณภัยอื่นๆ 
 ๒. รายจายตามขอผูกพัน                                       ยอดรวม   ๕๓๔,๓๔๐    บาท 
     ๒.๑  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                              จํานวน    ๒๓๖,๓๔๐    บาท 
                      - ต้ังจายไวเพือ่จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ 
                        พนักงานจางในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจางทัง้ป 

    ๒.๒  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน         จํานวน    ๑๔๐,๐๐๐    บาท 
            - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญเพื่อ 
                       ชวยเหลือขาราชการทองถ่ิน  ๑% ของประมาณการรายรับ 
     ๒.๓  โครงการเพิม่ศักยภาพบุคลากร                          จํานวน     ๓๐,๐๐๐    บาท 
                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อการศึกษาหรือพฒันา 
                       องคความรูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    ใหกับผู 
                       บริหารสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล    พนักงาน 
                       และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล   ตามโครงการ 
                       ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครอง 
                       ทองถ่ินทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยของรฐั   เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
                       บุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบล  
    ๒.๔  เงินสมทบโครงการหลักประกันสุขภาพ                                   จํานวน     ๗๘,๐๐๐    บาท 
                     - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินสมทบ     ในการเขารวมโครงการ 
                       หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินกบัสํานักงานหลักประกัน 
                       สุขภาพแหงชาติในอัตรารอยละ ๓๐ ของจํานวนเงินทั้งหมด 
                       ที่มาจากจํานวนประชากรทัง้หมดในตําบลคูณดวยอัตราตอ 
                       หัวประชากรรายละ ๔๐ บาท 
    ๒.๕  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไรใหมพัฒนา                  จํานวน      ๕๐,๐๐๐    บาท 
                    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 
                      ไรใหมพัฒนา 
          ๓. เงินสวัสดิการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  ผูปวยเอดส                            จํานวน     ๖๐,๐๐๐    บาท 

    - ต้ังจายไวเพื่อจายเปนเงินสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ผูปวยเอดส 
      ของตําบลไรใหมพฒันา จํานวน ๑๐ คน  (ตามภารกิจถายโอนตองทํา)  

                                                             
                                                                



 ๔๐ 

                                                                                           สรุปการจําแนกตามแผนงาน 
 

   รหัส                        ดาน     เงินเดือน       คาตอบแทน        คา  คาครุภัณฑ             หนวยงาน 
  บัญชี                      แผนงาน    งบกลาง  คาจางประจํา      ใชสอย สาธารณูปโภค    ที่ดินและ รายจายอ่ืน  เงินอุดหนุน       รวม     เจาของ 
                        งาน  คาจางชั่วคราว     และวัสดุ   ส่ิงกอสราง     งบประมาณ 
๐๐๑๐๐ ดานบริหารทั่วไป          
๐๐๑๑๐ ๑. แผนงานบริหารทั่วไป          
๐๐๑๑๑ - งานบริหารทั่วไป         - ๔,๙๗๖,๔๖๖   ๑,๓๖๑,๐๐๐   ๓๖๑,๐๐๐   ๗๐,๐๐๐       -   ๓๐,๐๐๐     ๖,๗๙๘,๔๖๖ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๑๑๓ - งานบริหารงานคลัง         - ๑,๐๘๙,๑๒๐     ๔๑๑,๐๐๐         -   ๘๕,๐๐๐            -        - ๑,๕๘๕,๑๒๐ กองคลัง 
๐๐๑๒๐ ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
๐๐๑๒๓ - งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย         -         -    ๔๔๕,๕๐๐         -   ๑๑๒,๖๐๐       -        -   ๕๕๘,๑๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๒๐๐ ดานบริการชุมชนและสังคม          
๐๐๒๑๐ ๑. แผนงานการศึกษา          
๐๐๒๑๑ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา         -   ๒๒๗,๑๐๐     ๙๕,๐๐๐               -    ๑๐,๐๐๐       -    ๙๐,๐๐๐  ๔๒๒,๑๐๐ สวนการศึกษา 
๐๐๒๑๒ - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา         -   ๒๐,๐๐๐   ๑,๖๑๐,๘๐๐    ๑๐,๐๐๐        -       -  ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๘๐๐ สวนการศึกษา 
๐๐๒๑๓ - งานศึกษาไมกําหนดระดับ         -        -              ๒๐,๐๐๐         -        -       -        -  ๒๐,๐๐๐ สวนการศึกษา 
๐๐๒๖๐ ๒. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ 

    นันทนาการ 
         

๐๐๒๖๑ - งานกีฬาและนันทนาการ         -        -     ๑๐๕,๐๐๐         -         -       -        -   ๑๐๕,๐๐๐ สวนการศึกษา 
๐๐๒๖๓ - งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น         -        -    ๑๒๕,๐๐๐         -         -       -   ๓๐,๐๐๐   ๑๕๕,๐๐๐ สวนการศึกษา 
๐๐๒๒๐ ๓. แผนงานสาธารณสุข          
๐๐๒๒๑ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสาธารณสุข         -        -     ๑๕,๐๐๐         -         -       -        -    ๑๕,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๒๒๒ - งานโรงพยาบาล         -        -     ๒๐,๐๐๐         -         -       -   ๘๐,๐๐๐       ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๒๓๐ ๔. แผนงานสังคมสงเคราะห          
๐๐๒๓๒ - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห         -        -     ๒๐,๐๐๐         -         -       -        -     ๒๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๒๔๐ ๕. แผนงานเคหะและชุมชน                
๐๐๒๔๑ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน         -  ๖๔๐,๓๒๐     ๔๓๒,๐๐๐         - ๓,๔๔๐,๐๐๐        -         - ๔,๕๑๒,๓๒๐ กองชาง 
๐๐๒๔๓ - งานสวนสาธารณะ         -         -                   -         -         -                -         -         - กองชาง 

 



 ๔๑ 

    
  รหัส 
  บัญชี 

                        ดาน 
                     แผนงาน 
                        งาน 

    
   งบกลาง 

  เงินเดือน     
คาจางประจํา 
คาจางชั่วคราว 

  คาตอบแทน 
    ใชสอย 
   และวัสด ุ

       
      คา 
สาธารณูปโภค  

 คาครุภัณฑ   
   ที่ดินและ 
  ส่ิงกอสราง 

 
รายจายอ่ืน 

 
 เงินอุดหนุน 
  

        
     รวม 

  หนวยงาน 
    เจาของ 
งบประมาณ 

๐๐๒๕๐ ๖. แผนงานสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน          
๐๐๒๕๑ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความเขม 

   แข็งชุมชน 
        -         -               ๑๒,๐๐๐         -         -       -         -   ๑๒,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 

๐๐๒๕๒ - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน           -         -               ๔๕,๐๐๐         -         -       -    ๒๐,๐๐๐     ๖๕,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๓๐๐ ดานการเศรษฐกิจ          
๐๐๓๒๐ ๑. แผนงานการเกษตร          
๐๐๓๒๑ - งานสงเสริมการเกษตร         -         -      ๒๕,๐๐๐           -         -       -         -    ๒๕,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๓๒๒ - งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม                              -         -      ๔๐,๐๐๐         -         -       -         -    ๔๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดฯ 
๐๐๓๓๐ ๒. แผนงานการพาณิชย          
๐๐๓๓๒ - งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับกิจการประปา         -   ๕๔๐,๐๐๐     ๕๒๐,๐๐๐ ๑,๐๘๑,๗๕๔ ๑,๑๓๐,๐๐๐         -         - ๓,๒๗๑,๗๕๔ กองชาง 
๐๐๔๐๐ ดานการดําเนินการอื่น          

๐๐๔๑๐ ๑. แผนงานงบกลาง          

๐๐๔๑๑ - งานงบกลาง ๘๙๔,๓๔๐         -                    -         -         -       -         - ๘๙๔,๓๔๐ สํานักงานปลัดฯ 
                                   รวม ๘๙๔,๓๔๐ ๗,๔๙๓,๐๐๖  ๕,๓๕๓,๙๐๐ ๑,๔๕๒,๗๕๔ ๔,๗๙๖,๐๐๐       - ๒,๐๑๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐        - 

 
 
 


