
 

 
ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

 องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก องคการบรหารสวนตาบลไรโคก
 อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
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 สวนที่ ๑

ของ

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย



เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ องคการบริหารสวนตําบล
ไรโคกมีสถานะการเงิน  ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น ๒๐,๐๕๓,๕๖๔.๒๗ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๒,๔๘๒,๔๖๗.๑๑ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๖,๑๓๒,๐๙๘.๗๑ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและ

ยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ รวม ๙๙๘,๕๐๗.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน

จํานวน - โครงการ รวม - บาท
๑.๑.๖ เงินกูคงคาง - บาท

๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 (๑) รายรับจริง ทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๔,๘๙๐.๖๓ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร ๑๒๑,๕๘๓.๖๘ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๐๒,๒๙๒.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๑๖๔,๖๖๗.๗๔ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิช - บาท

๑๖๙,๙๐๘.๕๕ บาท
หมวดรายไดจากทุน - บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๗,๙๙๐,๔๘๘.๐๖ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๑๓๗,๔๖๑.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๓,๑๔๘,๔๘๙.๖๐ บาท

(๓) รายจายจริง ๑๓,๒๕๗,๒๘๙.๕๐ บาท   ประกอบดวย
งบกลาง ๔๑๑,๘๐๘.๐๐ บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

 

       บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตอสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดังตอไปนี้



งบบุคลากร ๒,๘๕๔,๘๗๓.๗๔ บาท
งบดําเนินการ ๓,๔๑๗,๐๔๗.๙๗ บาท
งบลงทุน ๒,๗๔๖,๘๘๖.๑๙ บาท
งบรายจายอื่น - บาท
งบเงินอุดหนุน ๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให ๓,๑๔๐,๖๗๓.๖๐ บาท
โดยระบุวัตถุประสงค
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ - บาท

๓. งบเฉพาะการ - บาท

 ประเภทกิจการประปา
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายรับจริง ๗๓๓,๑๒๗.๘๙ บาท
รายจายจริง  ๖๕๓,๐๒๘.๔๐ บาท
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท
กําไรสุทธิ - บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ๕๙๑,๑๖๒.๔๙ บาท
ทรัพยจํานํา - บาท







งบเฉพาะการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายรับจริง ๗๓๓,๑๒๗.๘๙ บาท รายจายจริง ๖๕๓,๐๒๘.๔๐ บาท
กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ - บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาล        - บาท
มีกําไรสุทธิ                                            -        บาท โดยมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๕๙๑,๑๖๒.๔๙ บาท มีทรัพยรับจํานํา - บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕



รายรับ
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖

รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร ๑๒๑,๕๘๓.๖๘ ๑๒๔,๑๑๐.๐๐ ๑๑๑,๒๔๐.๐๐
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๐๒,๒๙๒.๐๐ ๑๐๒,๒๐๐.๐๐ ๓,๕๙๐.๐๐
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๑๖๔,๖๖๗.๗๔ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๓,๐๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๑๖๙,๙๐๘.๕๕ ๑๑๔,๖๑๐.๐๐ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากทุน - - -

รวม ๕๕๘,๔๕๑.๙๗ ๔๙๐,๙๒๐.๐๐ ๑,๘๐๒,๘๓๐.๐๐

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร ๗,๙๙๐,๔๘๘.๐๖ ๗,๔๗๑,๖๒๐.๐๐ ๘,๑๙๗,๑๗๐.๐๐
รวม ๗,๙๙๐,๔๘๘.๐๖ ๗,๔๗๑,๖๒๐.๐๐ ๘,๑๙๗,๑๗๐.๐๐

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๑๓๗,๔๖๑.๐๐ ๔,๑๓๗,๔๖๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม ๔,๑๓๗,๔๖๑.๐๐ ๔,๑๓๗,๔๖๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค ๓,๑๔๘,๔๘๙.๖๐ - -

รวม ๓,๑๔๘,๔๘๙.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๘๓๔,๘๙๐.๖๓ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

รายรับ



รายจายตามงบรายจาย
รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖

๑.งบกลาง ๒,๑๕๗,๐๖๐.๐๐ ๙๒๑,๖๒๐.๐๐ ๖๓๒,๖๐๐.๐๐
๒.งบบุคลากร ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ ๔,๘๑๐,๐๘๐.๐๐
๓.งบดําเนินการ ๓,๑๑๑,๔๐๐.๐๐ ๓,๗๔๙,๒๐๐.๐๐ ๔,๔๒๐,๘๐๐.๐๐
๔.งบลงทุน ๒,๙๘๙,๘๐๐.๐๐ ๓,๖๖๐,๔๐๐.๐๐ ๓,๑๘๔,๘๘๐.๐๐
๕.งบรายจายอื่น - ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๖.งบเงินอุดหนุน ๒,๓๗๒,๗๔๐.๐๐ ๓,๑๔๕,๗๘๐.๐๐ ๙๓๖,๖๔๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ประเภท



รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

รายรับงบประมาณรายจาย - เฉพาะการประปา

 ประมาณการ ประมาณการ

ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

หมวดรายได

๑.คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา ๕๐๕,๘๐๕.๐๐ ๔๙๑,๙๐๐.๐๐ ๔๙๑,๙๐๐.๐๐
๒.เงินฝากธนาคาร - - -

๓.ดอกเบี้ยเงินฝาก ๑,๖๕๗.๘๙ ๒,๓๓๙.๒๐ ๓,๐๐๐.๐๐
๔.รายไดเบ็ดเตล็ด ๖,๘๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐ ๖,๘๐๐.๐๐
๕.เงินอุดหนุน ๒๑๘,๘๖๕.๐๐ ๒๐๘,๗๐๐.๐๐ ๓๕๖,๘๒๐.๐๐

รวมรายรับทั้งสิ้น ๗๓๓,๑๒๗.๘๙ ๗๐๙,๗๓๙.๒๐ ๘๕๘,๕๒๐.๐๐

รายจายงบประมาณรายจาย - เฉพาะการประปา

 ประมาณการ ประมาณการ

ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

๑.รายจายงบกลาง ๓๕,๗๖๒.๓๐ ๓๘,๑๖๐.๐๐ ๔๘,๗๓๐.๐๐
๒.หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ๑๗๖,๓๐๗.๐๐ ๑๘๐,๙๔๐.๐๐ ๑๘๗,๒๙๐.๐๐
๓.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๑๔๓,๘๒๕.๔๙ ๒๙๐,๖๓๙.๒๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.หมวดคาสาธารณูปโภค ๑๘๘,๒๓๓.๖๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.หมวดรายจายอื่น - - -

๗.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ๑๐๘,๙๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐

รวมรายจายทั้งสิ้น ๖๕๓,๐๒๘.๔๐ ๗๒๐,๗๓๙.๒๐ ๘๕๘,๕๒๐.๐๐

รายจายจริง

รายรับจริง

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ขอบัญญัติ
เรื่อง



ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖,๐๕๙,๑๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๐,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๒,๐๐๖,๔๘๐
แผนงานสาธารณสุข ๒๘๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห ๑๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๒๖๔,๔๐๐
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒๖๘,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๙๕,๐๐๐

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -

แผนงานการเกษตร -

แผนงานการพาณิชย ๗๒๔,๓๔๐
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง ๖๓๒,๖๐๐
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ดาน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี



ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖,๐๕๙,๑๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๐,๐๐๐

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๒,๐๐๖,๔๘๐
แผนงานสาธารณสุข ๒๘๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห ๑๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๒๖๔,๔๐๐
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๒๖๘,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๙๕,๐๐๐

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -

แผนงานการเกษตร -

แผนงานการพาณิชย ๗๒๔,๓๔๐
ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง ๖๓๒,๖๐๐
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ดาน



 



แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.งานบริหารทั่วไป ๔,๘๑๑,๒๔๐.๐๐ บาท
๒.งานวางแผนและวิชาการ ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.งานบริหารงานคลัง ๑,๒๓๑,๙๔๐.๐๐ บาท

รวม ๖,๐๕๙,๑๘๐.๐๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.งานปองกันและระงับอัคคีภัย ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมดานบริหารงานทั่วไป ๖,๑๒๙,๑๘๐.๐๐ บาท

แผนงานการศึกษาฯ

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ ๒๔๐,๘๘๐.๐๐ บาท
๒.งานระดับกอนวัยเรียนฯ ๑,๗๖๕,๖๐๐.๐๐ บาท

รวม ๒,๐๐๖,๔๘๐.๐๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.งานบริการสาธารณสุขฯ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
แผนงานสังคมสงเคราะหฯ

๑.งานสวัสดิการฯ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ดานบริหารงานทั่วไป

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริการชุมชนและสังคม

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี



แผนงานเคหะและชุมชน

๑.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ ๗๐๔,๗๒๐.๐๐ บาท
๒.งานไฟฟาถนน ๒,๕๒๔,๖๘๐.๐๐ บาท
๓.งานกําจัดขยะ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 รวม ๓,๒๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๑.งานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๒๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาฯ

๑.งานกีฬาและนันทนาการ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมดานบริการชุมชนและสังคม ๖,๕๑๓,๘๘๐.๐๐ บาท

แผนงานการพาณิชย

๑.งานกิจการประปา ๗๒๔,๓๔๐.๐๐ บาท
รวม ๗๒๔,๓๔๐.๐๐ บาท
รวมดานการเศรษฐกิจ ๗๒๔,๓๔๐.๐๐ บาท

แผนงานงบกลาง

๑.งานงบกลาง ๖๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท
รวม ๖๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมดานงบกลาง ๖๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท

รวมงบประมาณรายจายทั้งหมด ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ดานการเศรษฐกิจ

ดานงบกลาง



แผนงานการพาณิชย (๐๐๓๓๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร ๐

งบดําเนินการ ๐

งบลงทุน ๐

งบรายจายอื่นๆ ๐

งบเงินอุดหนุน ๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐

งาน
งบ
งบบุคลากร ๐
งบดําเนินการ ๐
งบลงทุน ๐
งบรายจายอื่นๆ ๐
งบเงินอุดหนุน ๐

รวม ๐ ๐ ๐ ๐

(๐๐๓๓๓)

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๐๐๓๓๑) (๐๐๓๓๒) (๐๐๓๓๔) รวม

(๐๐๓๓๑) (๐๐๓๓๒) (๐๐๓๓๓) (๐๐๓๓๔) รวม



แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร ๓,๓๐๐,๒๔๐ - ๗๘๘,๖๔๐ ๔,๐๘๘,๘๘๐

งบดําเนินการ ๑,๒๘๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๓๑๔,๕๐๐ ๑,๖๑๖,๕๐๐

งบลงทุน ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๒๘,๘๐๐ ๓๒๘,๘๐๐

งบรายจายอื่นๆ ๑๕,๐๐๐ - - ๑๕,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐

รวม ๔,๘๑๑,๒๔๐ ๑๖,๐๐๐ ๑,๒๓๑,๙๔๐ ๖,๐๕๙,๑๘๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งาน
งบ
งบบุคลากร - - - -

งบดําเนินการ - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
งบลงทุน - - - -

งบรายจายอื่นๆ - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - -

รวม - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๐๐๑๑๑) (๐๐๑๑๒) (๐๐๑๑๓) รวม

(๐๐๑๒๑) (๐๐๑๒๒) (๐๐๑๒๓) รวม



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร ๑๔๐,๘๘๐ - - - ๑๔๐,๘๘๐

งบดําเนินการ - ๘๕๘,๙๖๐ - - ๘๕๘,๙๖๐

งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - ๒๑๐,๐๐๐

งบรายจายอื่นๆ - - - - -

งบเงินอุดหนุน - ๗๙๖,๖๔๐ - - ๗๙๖,๖๔๐

รวม ๒๔๐,๘๘๐ ๑,๗๖๕,๖๐๐ - - ๒,๐๐๖,๔๘๐

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งาน
งบ
งบบุคลากร - - - - -

งบดําเนินการ ๘๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ - ๒๒๐,๐๐๐
งบลงทุน - - - - -

งบรายจายอื่นๆ - - - - -

งบเงินอุดหนุน ๖๐,๐๐๐ - - - ๖๐,๐๐๐
รวม ๑๔๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ - ๒๘๐,๐๐๐

(๐๐๒๒๔) รวม(๐๐๒๒๓)

(๐๐๒๑๑) (๐๐๒๑๒) (๐๐๒๑๓) (๐๐๒๑๔)

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

รวม

(๐๐๒๒๑) (๐๐๒๒๒)



แผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร - - -

งบดําเนินการ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

งบลงทุน - - -

งบรายจายอื่นๆ - - -

งบเงินอุดหนุน - - -

รวม - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งาน
งบ
งบบุคลากร ๓๖๔,๓๒๐ - - - - ๓๖๔,๓๒๐
งบดําเนินการ ๒๘๙,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ - ๓๗๔,๐๐๐
งบลงทุน ๕๑,๔๐๐ ๒,๔๗๔,๖๘๐ - - - ๒,๕๒๖,๐๘๐
งบรายจายอื่นๆ - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม ๗๐๔,๗๒๐ ๒,๕๒๔,๖๘๐ - ๓๕,๐๐๐ - ๓,๒๖๔,๔๐๐

(๐๐๒๔๕)(๐๐๒๔๔)(๐๐๒๔๑) (๐๐๒๔๒) (๐๐๒๔๓) รวม

(๐๐๒๓๑) (๐๐๒๓๒)

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

รวม



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร - - -

งบดําเนินการ - ๒๓๘,๐๐๐ ๒๓๘,๐๐๐

งบลงทุน - - -

งบรายจายอื่นๆ - - -

งบเงินอุดหนุน - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

รวม - ๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งาน
งบ
งบบุคลากร - - - - -

งบดําเนินการ - ๒๒๐,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ - ๕๕๕,๐๐๐
งบลงทุน - - - - -

งบรายจายอื่นๆ - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐
รวม - ๒๒๐,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ - ๕๙๕,๐๐๐

(๐๐๒๕๑) (๐๐๒๕๒) รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

รวม(๐๐๒๖๒) (๐๐๒๖๓) (๐๐๒๖๔)(๐๐๒๖๑)



แผนงานการพาณิชย (๐๐๓๓๐)

งาน
งบ

งบบุคลากร - ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐

งบดําเนินการ - ๔๘๘,๓๔๐ ๔๘๘,๓๔๐

งบลงทุน - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

งบรายจายอื่นๆ - - -

งบเงินอุดหนุน - - -

รวม - ๗๒๔,๓๔๐ ๗๒๔,๓๔๐

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๐๐๓๓๑) (๐๐๓๓๒) รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย



แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

งาน
งบ

งบกลาง ๖๓๒,๖๐๐ ๖๓๒,๖๐๐

รวม  ๖๓๒,๖๐๐   ๖๓๒,๖๐๐

รายจายตามงานและงบรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

(๐๐๔๑๑) รวม



รายจายตามงบรายจาย
ประเภท ประมาณการป ๒๕๕๖

๑.งบกลาง ๖๓๒,๖๐๐
๒.งบบุคลากร ๔,๘๑๐,๐๘๐
๓.งบดําเนินการ ๔,๕๒๐,๘๐๐
๔.งบลงทุน ๓,๐๘๔,๘๘๐
๕.งบรายจายอื่น ๑๕,๐๐๐
๖.งบเงินอุดหนุน ๙๓๖,๖๔๐

รวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐



ประมาณการรายรับ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก.รายได้จัดเก็บ รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๘,๔๑๐ บาท

๑.หมวดภาษีอากร จํานวน ๘,๓๐๘,๔๑๐ บาท
๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ๒๖,๘๔๕ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตามจํานวน
ของผู้ที่เคยเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๒ ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน ๘๑,๔๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตามจํานวน
ของผู้ที่เคยเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๓ ภาษีป้าย จํานวน ๖๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตามจํานวน
ของผู้ที่เคยเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน ๒,๔๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๕ ภาษีสุรา จํานวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๖ ภาษีสรรพสามิต จํานวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๗ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๘ ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน ๕,๐๕๒,๑๖๕ บาท
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๙ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน จํานวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท

สิทธิและนิติกรรมที่ดิน

จํานวนท้ังสิ้น

อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป



คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๑๑ ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๑๒ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น ๑,๖๙๑,๕๙๐ บาท
๑.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และในอนุญาต รวม ๑,๔๐๓,๕๙๐ บาท
๑.๑ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการ จํานวน - บาท
     ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๒ ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน - บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน - บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๔ ค่าปรับอ่ืนๆ จํานวน ๓,๕๙๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๑.๕ ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการใกล้เคียงกับกรมทรัพยากรนํ้า
๒.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๑๓๓,๐๐๐ บาท
๒.๑ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดเงินฝากในธนาคารจริง 
๓.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท
๓.๑ ค่าขายแบบแปลน จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
๓.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

ค. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.หมวดเงินอุดหนุน รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คําช้ีแจง  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพ่ิมขึ้นอีก ๒๕%



โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๖ 
พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๘๗ และโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก และโดย
การอนุมัติของนายอําเภอบ้านลาด จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้นไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ต้ังจ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น

บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ยอดรวม
ด้านบริหารงานท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๖,๐๕๙,๑๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗๐,๐๐๐

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา ๒,๐๐๖,๔๘๐
แผนงานสาธารณสุข ๒๘๐,๐๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐๐,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๒๓๙,๔๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๖๘,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕๙๕,๐๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -
แผนงานการเกษตร -
แผนงานการพาณิชย์ ๗๔๙,๓๔๐

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ๖๓๒,๖๐๐

๑๔,๐๐๐,๐๐๐งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน



ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี 

  (ลงนาม)
            (นายสมิง  คงประเสริฐ)
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก

                 อนุมัติ
  (ลงนาม)

(.................................................................)
             ตําแหน่ง นายอําเภอเมืองเพชรบุรี



 

งบประมาณรายจาย

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย



 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน

 

งบประมาณรายจาย



 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



 

แผนงานสาธารณสุข

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม 



 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา



 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 

งบประมาณรายจาย



 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖



 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริการชุมชนและสังคม



 

 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป



 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ดานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

 

งบประมาณรายจาย



งานงบกลาง รวม ๖๓๒,๖๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๖๓๒,๖๐๐ บาท

๑. งบกลาง รวม ๖๓๒,๖๐๐ บาท

๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน ๘๑,๖๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจาง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง
๑.๒ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากจน  

และเขาหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง
๑.๓ เบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูพิการ
และเขาหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง
๑.๔ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน ๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส
และเขาหลักเกณฑการจายเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง
๑.๕ สํารองจาย จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อใชจายในกรณีจําเปน เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน หรือในกรณีไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถ
คาดการณไวไดลวงหนา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง 
๑.๖ รายจายตามขอผูกพัน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามขอผูกพันตาง ๆ 
เชน เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
และเงินสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง
๑.๗ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน ๑% ของประมาณการรายรับ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทรายจาย หมวดงบกลาง

ดานงบกลาง
แผนงานงบกลาง



งานบริหารทั่วไป รวม ๔,๘๑๑,๒๔๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๔,๘๑๑,๒๔๐ บาท

๑. งบบุคลากร รวม ๓,๓๐๐,๒๔๐ บาท

๑.๑ เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม ๑,๗๔๖,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน ๔๕๔,๕๒๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหกับนายก อบต.

รองนายก อบต. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
๑.๑.๒ เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน ๓๕,๒๐๐ รวม

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายก อบต.

รองนายก อบต. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
๑.๑.๓ เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน ๓๕,๒๐๐ บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหกับนายก อบต.

รองนายก อบต. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
๑.๑.๔ เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. จํานวน ๗๕,๖๘๐ บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับเลขานุการนายก อบต. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
๑.๑.๕ เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน ๑,๐๖๒,๘๔๐ บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ 
๑) ประธานสภา อบต.

๒) รองประธานสภา อบต.

๓) สมาชิกสภา อบต.  ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)

๑.๑.๖ เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน ๘๒,๕๖๐ บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับ 

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป



๑) เลขานุการสภา อบต. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)

๑.๒ เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๑,๕๕๔,๒๔๐ บาท

๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๗๙๐,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
๑) ปลัด อบต. ๓๐๕,๖๔๐
๒) หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. ๑๘๙,๖๐๐
๓) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๑๓๗,๔๐๐
๔) นักพัฒนาชุมชน ๑๔๐,๔๐๐
๕) บุคลากร ๑๕๓,๗๒๐
๖) เจาพนักงานธุรการ ฯลฯ ๑๐๙,๘๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๒.๒ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน ๑๔๙,๖๔๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองฯ
ของพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
๑) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
๒) นักพัฒนาชุมชน
๓) บุคลากร
๔) เจาพนักงานธุรการ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๒.๓ เงินประจําตําแหนง จํานวน ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษ
ของปลัด อบต.และผูมีสิทธิที่จะไดรับตามระเบียบที่กําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๑.๒.๔ คาจางพนักงานจาง จํานวน ๔๐๒,๑๘๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
สําหรับพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด
๑) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๙๑,๖๐๒



๒) ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ๖๔,๐๐๘
๓) พนักงานขับรถยนต 
๔) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
๕) คนงานทั่วไป
๖) นักการภารโรง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๒.๕ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๑๗๐,๒๒๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด
๑) ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ๙๑,๖๐๒
๒) ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ๖๔,๐๐๘
๓) พนักงานขับรถยนต 
๔) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
๕) คนงานทั่วไป
๖) นักการภารโรง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๒. งบดําเนินการ รวม ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท

๒.๑ คาตอบแทน รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ/เจาหนาที่
หรือจายเปนเงินรางวัลใหแกผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแก อบต. ตามที่ไดรับมอบหมาย
และจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับ
พนักงาน พนักงานจาง คาตอบแทนของผูมีสิทธิ
เปนกรณีพิเศษ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๒ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสําคัญ เรงดวน
เปนครั้งคราวตามความจําเปน ฯลฯ



ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๓ คาเชาบาน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๔ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๕ เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน

๒.๒ คาใชสอย รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ
ดังนี้ เชน คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาทําความสะอาด
คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ



ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง คาติดตั้งประปา
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคาบริการอื่นๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
๒.๒.๒ รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ เชน คาจัดเลี้ยงรับรอง
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดําเนิน
กิจการอื่นใดอันเปนประโยชนใหแก อบต.

คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมสภา อบต.

และการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
๒.๒.๓ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ จํานวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

รายจายหมวดอื่น ๆ
๑) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
สมาชิกสภา อบต.และผูมีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๒) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม
สําหรับจายเปนคาจัดงาน คาจัดเวที คาจัดสถานที่
คาวัสดุอุปกรณ คาพานพุม คากรวยกระทงดอกไม
คาตกแตง คาจางมหรสพ คาไฟฟาและพลุ
คาดอกไม ธูป เทียนและคาจัดโตะหมูบูชา
คาเครื่องราชสักการะตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในพิธี ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ



๓) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวาคม
สําหรับจายเปนคาจัดงาน คาจัดเวที คาจัดสถานที่
คาวัสดุอุปกรณ คาพานพุม คากรวยกระทงดอกไม
คาตกแตง คาจางมหรสพ คาไฟฟาและพลุ
คาดอกไม ธูป เทียนและคาจัดโตะหมูบูชา
คาเครื่องราชสักการะตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในพิธี ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๔) โครงการวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจางเหมาดําเนินการจัดทํา  
วารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก เพื่อเผยแพร
และรายงานผลการดําเนินงานประจําป ขอมูลขาวสาร
ของ อบต. ใหกับประชาชนและสวนราชการทราบ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๕) โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.ไรโคก จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง  
นายก อบต. คาตอบแทน คาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ 
คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๖) โครงการเอกสารขาวประชาสัมพันธ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจางเหมาดําเนินการจัดทํา  
เอกสารขาวประชาสัมพันธ อบต.ไรโคก เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน ขอมูลขาวสาร
ของ อบต. ใหกับประชาชนและสวนราชการทราบ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๗) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
การปฏิบัติงานและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรฯ
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก



คาพาหนะ คาอบรม คาวิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๘) โครงการ อปท.อําเภอบานลาดสัญจร จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
คารับรอง และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
๒.๒.๔ คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท

(รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท)

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 
 

๒.๓ คาวัสดุ รวม ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๓.๑ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
เชน แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา คลิปหนีบกระดาษ 
ตูเหล็ก โตะทํางาน โตะคอมพิวเตอร เกาอี้
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๒ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่มีลักษณะ
การใชงานในบานหรือในครัว เชน จาน ชาม ถวย
ชอน สอม แกวน้ํา ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ



๒.๓.๓ วัสดุงานยานพาหนะและขนสง จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่มีลักษณะ
การใชงานในยานพาหนะและขนสง เชน อะไหล
หัวเทียน ฟนเฟอง ยาง แบตเตอรรี่ หลอดไฟ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๕ วัสดุการเกษตร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชกับ
งานเกษตร เชน ดินปลูกตนไม ปุย พลั่ว เสียม
จอบ งาว เมล็ดพันธุ สารกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒.๓.๖ วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชกับ
การโฆษณาและเผยแพร เชน คาลาง อัด ขยายภาพ
พูกัน สี แปรง กระดาษสี สติ๊กเกอร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๗ วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล แผนโปรแกรม ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒.๔ คาสาธารณูปโภค รวม ๒๒๖,๐๐๐ บาท

๒.๔.๑ คาไฟฟา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในอาคารสํานักงาน
ที่ทําการ อบต.และสวนราชการตาง ๆ ใน อบต.  



ปอม อปพร. และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค
๒.๔.๒ คาโทรศัพท จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล
และคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค
๒.๔.๓ คาไปรษณีย จํานวน ๘,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาไปรษณีย คาบริการทางไปรษณีย
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค

๒.๔.๔ คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน ๘,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม
คาโทรภาพหรือโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร
คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต 
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหไดมา 
ซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค

๓. งบลงทุน รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ คาครุภัณฑ รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ
กลองถายรูปดิจิตอล (DSLR) พรอมอุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ



๓.๑.๒ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ที่มีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท)

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

๔. งบรายจายอื่น รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๔.๑ รายจายอื่น รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๔.๑.๑ คาจางที่ปรึกษาฯ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
และหรือสิ่งกอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบรายจายอื่น หมวดรายจายอื่น

๕. งบเงินอุดหนุน รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๑ เงินอุดหนุน รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๑.๑ เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลอื่น
ในการดําเนินการบริหารศูนยจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
บานลาด และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ
๑) โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน จํานวน ๖,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดทําแผนชุมชน
เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร
คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๒) โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป
เชน คาจางถายเอกสาร คาจัดทําเอกสาร
คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๓) โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
สําหรับจายเปนคาจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณฯ เชน คาจางถายเอกสาร คาเย็บเลม
คาเขาเลม คาเครื่องดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่น ๆ
ที่จําเปน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป



งานบริหารงานคลัง รวม ๑,๒๓๑,๙๔๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๑,๒๓๑,๙๔๐ บาท

๑. งบบุคลากร รวม ๗๘๘,๖๔๐ บาท

๑.๑ เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๗๘๘,๖๔๐ บาท

๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๔๕๗,๕๖๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง
๑) หัวหนาสวนการคลัง ๒๒๑,๒๘๐
๒) นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๕๒,๗๖๐
๓) นักวิชาการพัสดุ  ๑๓๔,๔๐๐
๔) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๒ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน ๘๘,๐๘๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองฯ
ของพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง
๑) นักวิชาการเงินและบัญชี ๑๒,๐๐๐
๒) นักวิชาการพัสดุ ๑๙,๘๐๐
๓) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๓ คาจางพนักงานจาง จํานวน ๑๖๓,๓๕๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
สําหรับพนักงานจาง สวนการคลัง
๑) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๙๙,๐๓๖
๒) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได  ๗๘,๒๔๖
๓) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๑.๑.๔ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๗๙,๖๕๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและคาตอบแทนพิเศษ

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป



สําหรับพนักงานจาง สังกัดสวนการคลัง
๑) ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑๘,๐๐๐
๒) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ฯลฯ ๒๖,๗๖๐
๓) ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๒. งบดําเนินการ รวม ๓๑๔,๕๐๐ บาท

๒.๑ คาตอบแทน รวม ๙๘,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๒ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับ
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๓ เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหกับ
พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
ตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน
๒.๑.๔ คาเชาบาน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
และผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานตามที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน

๒.๒ คาใชสอย รวม ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ
ดังนี้ เชน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  



คาจางเหมาบริการ ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
และคาใชจายอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
๒.๒.๒ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท

รายจายหมวดอื่น ๆ
๑) เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ของ อบต. คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คาเบี้ยเลี้ยง
ในการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๒) โครงการประชาสัมพันธและเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ
เอกสารในการประชาสัมพันธการเสียภาษี
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในโครงการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๓) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตาง ๆ ภายในโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

๒.๒.๓ คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท)

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง



ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

๒.๓ คาวัสดุ รวม ๖๑,๕๐๐ บาท

๒.๓.๑ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๔๑,๕๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
เชน แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา คลิปหนีบกระดาษ 
ตูเหล็ก โตะทํางาน โตะคอมพิวเตอร
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๒ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในงานบานงานครัว
เชน น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด
ผา ไมกวาด ที่ตักขยะ ถังขยะ จาน ชาม ชอน ซอม
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในงานบานงานครัว ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๓ วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่ตองใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน แผนดิสกโปรแกรม หมึกพิมพ
แผนดิสกหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒.๔ คาสาธารณูปโภค รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๔.๑ คาไปรษณีย จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาไปรษณีย คาบริการทางไปรษณีย
คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาจัดสงเอกสาร
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหไดมา 
ซึ่งบริการดังกลาว ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค



๓. งบลงทุน รวม ๑๒๘,๘๐๐ บาท

๓.๑ คาครุภัณฑ รวม ๑๒๘,๘๐๐ บาท

๓.๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑๑๓,๘๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ
เครื่องพิมพเช็ค เครื่องพิมพดีด โตะเหล็ก
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
๓.๑.๒ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ที่มีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท)

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ



งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาตอบแทน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑) โครงการ อปพร. รวมใจบริการประชาชน จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาตอบแทนใหกับสมาชิก อปพร.

ที่ออกปฏิบัติงานตรวจยามวิกาล 
วันหยุดราชการ และวันสําคัญตางๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน

๑.๒ คาใชสอย รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ 
๑) โครงการจัดฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดฝกอบรมซักซอมแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือน โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย  
 

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม ๒๔๐,๘๘๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๒๔๐,๘๘๐ บาท

๑. งบบุคลากร รวม ๑๔๐,๘๘๐ บาท

๑.๑ เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๑๔๐,๘๘๐ บาท

๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๕๔,๘๔๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  

ประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษาฯ
๑) นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒๘๕,๘๔๐
๒) ครูผูชวย ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจาย งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๑.๑.๒ เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๓๙,๙๖๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ  

และเงินปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองฯ
ของพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษาฯ
๑) นักวิชาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒๖,๔๐๐
๒) ครูผูชวย ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจาย งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๑.๑.๓ คาจางพนักงานจาง จํานวน ๒๑,๑๕๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  

สําหรับพนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษาฯ
๑) ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย  ฯลฯ ๒๓,๘๔๖

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจาย งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๑.๑.๔ เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๒๔,๙๓๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษ  

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา



สําหรับพนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษาฯ
๑) ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย ฯลฯ ๑๘,๐๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจาย งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๒. งบลงทุน รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑) โครงการติดกันสาดและปรับปรุงอาคาร ศพด.ไรโคก
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ  

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๑,๗๖๕,๖๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๑,๗๖๕,๖๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๘๕๘,๙๖๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใด ๆ
ดังนี้ เชน คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักลาง คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาทําความสะอาด
คาตัก/ลางสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร
คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง คาติดตั้งประปา
คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งไฟฟา และคาบริการอื่นๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๑.๑.๒ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๓๔๐,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการประกวดและการแขงขัน



กิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒) โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
โรงเรียนบานไรโคก โรงเรียนบานแหลมทอง 
ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางและสมาชิกสภา อบต.

สําหรับจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ
และคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๓) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดจางทําอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๔) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๑.๒ คาวัสดุ รวม ๔๕๘,๙๖๐ บาท

๑.๒.๑ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในสํานักงาน
เชน แฟมเอกสาร กระดาษ ปากกา คลิปหนีบกระดาษ 
ตูเหล็ก โตะทํางาน โตะคอมพิวเตอร เกาอี้
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ



ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๑.๒.๒ วัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่มีลักษณะ
การใชงานในบานหรือในครัว เชน จาน ชาม ถวย
ชอน สอม แกวน้ํา ไมกวาด สบู ผงซักฟอก  
และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในงานบานงานครัว ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๑.๒.๓ คาอาหารเสริม (นม) จํานวน ๔๒๘,๙๖๐ บาท

สําหรับจายเปนคาอาหารเสริม (นม)

ใหกับโรงเรียนบานแหลมทอง (๑๑๒ คน คนละ  ๗ บาท
จํานวน ๒๖๐ วัน) และโรงเรียนบานไรโคก (๗๒ คน 
คนละ ๗ บาท จํานวน ๒๖๐ วัน) 

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก  (๔๘ คน คนละ ๗ บาท 
จํานวน ๒๘๐ วัน) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๑.๒.๔ วัสดุการศึกษา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณที่มีลักษณะ
การใชการศึกษา เชน ดินสอ ยางลบ กระดาษ
สี เอกสาร หนังสือ ตํารา และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒. งบลงทุน รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ คาครุภัณฑ รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับเปนคาใชจายในการจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใหกับ ศพด.ไรโคก
และจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
เครื่องปริ้นเตอร และเครื่องสํารองไฟ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา



งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

๓. งบเงินอุดหนุน รวม ๗๙๖,๖๔๐ บาท

๓.๑ เงินอุดหนุน รวม ๗๙๖,๖๔๐ บาท

๓.๑.๑ เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน ๗๙๖,๖๔๐ บาท
สําหรับเปนคาอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานแหลมทองและโรงเรียนบานไรโคก
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาวัสดุ รวม ๘๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  
น้ํามันกาด น้ํามันโซลา สําหรับฉีดพนหมอกควัน 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๑.๑.๒ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เชน น้ํายาเคมี น้ํายาสําหรับฉีดพนหมอกควัน 
ทรายกําจัดลูกน้ําและยุงลาย เวชภัณฑตาง ๆ ฯลฯ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ เงินอุดหนุน รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขและแกนนําสุขภาพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ประเภทรายจาย งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข



 ประเภทรายจาย รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการเยี่ยมเยียนผูรับเบี้ยยังชีพภายในตําบลไรโคก จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
 ๒) โครงการควบคุมปองกันไขเลือดออก จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมควบคุม  

และปองกันโรคไขเลือดออก โดยจายเปนคาจาง 
ในการฉีดพนสารเคมี คาน้ํายา น้ํามันเชื้อเพลิง 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
 ๓) โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ  

และคาใชจายอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
 ๔) โครงการคุมกําเนิดและปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนฯ เข็มฉีดยา  

ถุงมือ และอุปกรณอื่นที่ใชในโครงการ
คาจางและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
 ๕) โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ  

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. งบลงทุน รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑) โครงการซอมแซม ปรับปรุง หรือกอสราง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
บานเทิดไทฯ
สําหรับจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๗๐๔,๗๒๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๗๐๔,๗๒๐ บาท

๑. งบบุคลากร รวม ๓๖๔,๓๒๐ บาท

๑.๑ เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๓๖๔,๓๒๐ บาท

๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงาน จํานวน ๓๒๘,๓๒๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา
๑) หัวหนาสวนโยธา ๒๗๑,๔๔๐
๒) ชางโยธา ฯลฯ ๔๖,๘๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๒ เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา
๑) ชางโยธา ฯลฯ ๙,๐๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๓ คาจางพนักงานจาง จํานวน ๑๒,๑๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
สําหรับพนักงานจาง สังกัดสวนโยธา
๑) ผูชวยชางโยธา ฯลฯ ๙,๐๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๔ เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๕,๙๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มและเงินคาตอบแทนพิเศษ 
ใหกับพนักงานจาง สังกัดสวนโยธา
๑) ผูชวยชางโยธา ฯลฯ ๙,๐๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน



๒. งบดําเนินการ รวม ๒๘๙,๐๐๐ บาท

๒.๑ คาตอบแทน รวม ๑๓๔,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
พนักงานจาง และผูมีสิทธิเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน 
๒.๑.๒ คาเชาบาน จํานวน ๕๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล
สังกัดสวนโยธา และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน 
๒.๑.๓ เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน ๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา
และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน 
๒.๑.๔ เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา
และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบฯ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน 

๒.๒ คาใชสอย รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการใดๆ ดังนี้
คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ การจางถายเอกสาร
คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาโฆษณาและเผยแพร คาบริการรับใช 
คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
คาใชจายในการดําเนินคดี คาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
ทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเปนการประกอบหรือ
ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ สิ่งกอสรางอยางใด
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย



๒.๒.๒ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
สําหรับจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
๒.๒.๓ คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

(รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท)

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒.๓ คาวัสดุ รวม ๘๕,๐๐๐ บาท

๒.๓.๑ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ในสํานักงาน 
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ
กระดาษเขียนแบบ กลองถายรูป  วัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๒ วัสดุกอสราง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อดินลูกรัง หินคลุก ทอคอนกรีต
ซีเมนต ไมชนิดตาง ๆ  และวัสดุกอสรางอื่นๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๓.๓ วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชกับ
การโฆษณาและเผยแพร เชน คาลาง อัด ขยายภาพ
พูกัน สี แปรง กระดาษสี สติ๊กเกอร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ



๒.๓.๔ วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ ผาหมึก แผนดิสก
แผนโปรแกรม และอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๓. งบลงทุน รวม ๕๑,๔๐๐ บาท

๓.๑ คาครุภัณฑ รวม ๕๑,๔๐๐ บาท

๓.๓.๑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๕๑,๔๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
งานประมวลผล เครื่องปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

งานไฟฟาถนน รวม ๒,๕๒๔,๖๘๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๒,๕๒๔,๖๘๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาวัสดุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ วัสดุไฟฟาและวิทยุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน หลอดไฟ สายไฟ บัลลารท สตารทเตอร
ปลั๊กไฟฟา ฟวส สะพานไฟ โคมไฟ 
และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒. งบลงทุน รวม ๒,๔๗๔,๖๘๐ บาท

๒.๑ คาครุภัณฑ

๒.๑.๑ คาครุภัณฑอื่น รวม ๔๕,๐๐๐ บาท

๑) ชุดเข็มขัดนิรภัยสําหรับปนเสาไฟฟา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อชุดเข็มขัดนิรภัยสําหรับ
ปนเสาไฟฟาและอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

๒) ชุดรอกดึงสายไฟฟา



สําหรับจายเปนคาจัดซื้อชุดรอกดึงสายไฟฟา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
แคลมดึงสายและอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ
๒.๑.๒ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ที่มีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท)

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

๒.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม ๒,๔๒๙,๖๘๐ บาท

๒.๒.๑ คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม ๒,๓๔๙,๖๘๐ บาท
๑) โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองชลประทาน จํานวน ๓๗๙,๘๕๐ บาท
ดอนพอปู หมูที่ ๑ (ไมมีทางเทา)

เพื่อจายเปนคากอสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน
ขนาดกวาง ๕.๐ เมตร ยาว ๕.๐ เมตร
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๒) โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน ๓๙๕,๔๙๐ บาท
พรอมเททางเชื่อมตอถนนสายบานกวย หมูที่ ๒
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ชวงที่ ๑ กวาง ๓.๐ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม. ลูกรังรองพื้น ๑๐ ซม. 

ชวงที่ ๒ กวาง ๒.๗ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ซม.

พื้นที่ทางเชื่อม ๒๘๕ ตารางเมตร
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง



๓) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๓ จํานวน ๒๘๖,๗๗๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
พรอมฝงทอ Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน 
และทอ Ø ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ทอน
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๔) โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ ๓ จํานวน ๑๑๙,๖๘๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร  
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๕) โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองชลประทาน จํานวน ๓๖๑,๘๖๐ บาท
บานนายเสี่ยม หมูที่ ๔ (ไมมีทางเทา)

เพื่อจายเปนคากอสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน
ขนาดผิวการจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร  
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๖) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๕  จํานวน ๗๖,๔๔๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง



๗) โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ ๕  จํานวน ๑๗๔,๔๑๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินผิวการจราจรหินคลุก
ขนาดกวาง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร  
และฝงทอขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๖ ทอน
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๘) โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอิน หมูที่ ๕ จํานวน ๑๔๙,๖๕๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ขนาดกวาง ๓.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร  
และวางทอขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร จํานวน ๔ ทอน
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง

๙) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ ๖  จํานวน ๔๐๕,๕๓๐ บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.  

ขนาดกวาง ๔.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร  
พรอมปายชั่วคราว ๑ ปาย และปายโครงการ ๑ ปาย
ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกกําหนด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
๒.๒.๑ คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
(รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ที่มีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท)

และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๓๕,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการ Big Cleaning Day จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

๒) โครงการธนาคารขยะเปนศูนย และการคัดแยกขยะ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

๓) โครงการหนาบานนามอง จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

๓) โครงการถนนสวยดวยชาวไรโคกรวมใจ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย 

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน



งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน รวม ๒๖๘,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๒๖๘,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒) โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๓) โครงการประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๔) โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน



๕) โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๖) โครงการเยี่ยมเยียนยามเย็น จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๗) โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน ๔๘,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๘) โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๙) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการฯ
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย



๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ เงินอุดหนุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
๑) อุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอบานลาด จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอบานลาด
ในโครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ประเภทรายจาย 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)



งานกีฬาและนันทนาการ รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ในการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒) โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในการจัดสงนักกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ในการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๑.๒ คาวัสดุ รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ วัสดุกีฬา จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับหมูบาน
จํานวน ๖ หมูบาน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น รวม ๓๗๕,๐๐๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๓๗๕,๐๐๐ บาท

๑. งบดําเนินการ รวม ๓๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๑ คาใชสอย รวม ๓๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ รวม ๓๓๕,๐๐๐ บาท
รายจายหมวดอื่นๆ
๑) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คามหรสพและคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ 
การประกวดหนูนอยนพมาศ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คามหรสพและคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๓) โครงการจัดงานแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาดนตรี  
คาตกแตงขบวน ตกแตงรถ ตกแตงตนเทียน คาวัสดุ 
อุปกรณ คามหรสพและคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๔) โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๕) โครงการจัดงานทําบุญลานตากขาว จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๖) โครงการจัดงานเทศนมหาชาติ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๗) โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการ คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๘) โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการ คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ 
และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๙) โครงการเที่ยวบานไกลไปไหวพระ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายในโครงการ คาใชจาย
ในพิธีการ คารับรอง คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาเชาพาหนะ คาขนสง คาวัสดุ อุปกรณ 



และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

๒. งบเงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ เงินอุดหนุน รวม ๔๐,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๑) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ในโครงการจัดขบวนแหงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี 
ประจําป ๒๕๕๖
สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม
งานพระนครคีรีเมืองเพชร ประจําป ๒๕๕๖ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)

๒) อุดหนุนที่ทําการอําเภอบานลาด จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ในโครงการวัวเทียมเกวียน ประจําป ๒๕๕๖
สําหรับจายเปนเงินสนับสนุนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม
งานแขงขันวัวเทียมเกวียน อําเภอบานลาด ประจําป ๒๕๕๖ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเภทรายจาย งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
(จะดําเนินการตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)



งานกิจการประปา รวม ๗๒๔,๓๔๐ บาท

 ประเภทรายจาย รวม ๗๒๔,๓๔๐ บาท

๑. งบบุคลากร รวม ๒๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑ เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม ๒๑๖,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ คาจางพนักงานจาง จํานวน ๑๒๘,๑๖๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง  

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานจาง
๑) พนักงานผลิตน้ําประปา ๘๑,๓๙๖
๒) พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา ฯลฯ ๖๔,๐๐๘

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
๑.๑.๒ เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน ๘๗,๘๔๐ บาท

สําหรับจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหแกพนักงานจาง  

และเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแกพนักงานจาง
๑) พนักงานผลิตน้ําประปา ๒๓,๘๘๐
๒) พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา ฯลฯ ๑๘,๐๐๐

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

๒. งบดําเนินการ รวม ๔๘๘,๓๔๐ บาท

๒.๑ คาใชสอย รวม ๖๕,๐๐๐ บาท

๒.๑.๑ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ  

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย
๒.๑.๒ คาบํารุงรักษาและซอมแซม (วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท) จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมระบบผลิต  

และจําหนายน้ําประปา สําหรับประปาหมูบาน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย



๒.๒ คาวัสดุ รวม ๒๒๓,๓๔๐ บาท

๒.๒.๑ วัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา  

เชน สมุดจดมาตร ใบเสร็จตาง ๆ วัสดุ อุปกรณ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๒.๒ วัสดุกอสราง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา  

เชน ปูนขาว ทอน้ํา กาว และอุปกรณประปาอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๒.๓ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๕,๐๐๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชเกี่ยวกับกิจการประปา  

เชน น้ํามันหลอลื่น น้ํามันดีเซล และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ
๒.๒.๔ วัสดุอื่นๆ จํานวน ๑๔๘,๓๔๐ บาท

สําหรับจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณตางๆ  

ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบฯ ที่ใช
เกี่ยวกับกิจการประปา เชน สารสม คลอรีน 
มิเตอรวัดน้ําประปา ประตูน้ํา วัสดุและอุปกรณประปาอื่น
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาวัสดุ

๒.๓ คาสาธารณูปโภค รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓.๑ คาไฟฟา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สําหรับจายเปนคากระแสไฟฟาที่ใชในกิจการประปา  

สําหรับระบบประปาหมูบาน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบดําเนินการ หมวดคาสาธารณูปโภค

๓. งบลงทุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม ๒๐,๐๐๐ บาท



๓.๑.๑ คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑) ติดตั้งเหล็กดัดระบบผลิตน้ําประปาฯ
สําหรับเปนคาใชจายในการจางทําเหล็กดัด
พรอมคาติดตั้งเหล็กดัด ระบบผลิตน้ําประปา
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
ประเภทรายจาย งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง



ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือนนายก 19,680 จํานวน 236,160.00 บาท
เงินเดือนรองนายก 10,820 (2 คน) จํานวน 259,680.00 บาท

รวม 495,840.00 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก 1,600 จํานวน 19,200.00 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก 800 (2 คน) จํานวน 19,200.00 บาท

รวม 38,400.00 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก 1,600 จํานวน 19,200.00 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก 800 (2 คน) จํานวน 19,200.00 บาท

รวม 38,400.00 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 6,880 จํานวน 82,560.00 บาท
รวม 82,560.00 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

คาตอบแทนประธานสภา อบต. 10,920 จํานวน 131,040.00 บาท
คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 8,850 จํานวน 106,200.00 บาท
คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 6,880 (10 คน) จํานวน 825,600.00 บาท

รวม 1,062,840.00 บาท

เงินคาตอบแทนอื่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 6,880 จํานวน 82,560.00 บาท
รวม 82,560.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวมทั้งสิ้น 1,800,600.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดการประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี



งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนปลัด อบต. 28,430 จํานวน 341,160.00 บาท
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน 14,070 จํานวน 168,840.00 บาท
เงินเดือนเจาหนาที่วิเคราะหฯ 12,220 จํานวน 146,640.00 บาท
เงินเดือนบุคลากร 9,540 จํานวน 114,480.00 บาท
เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ 9,540 จํานวน 28,620.00 บาท

รวม 799,740.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักพัฒนาชุมชน 2,160 จํานวน 25,920.00 บาท
เงินเพิ่มเจาหนาที่วิเคราะหฯ 3,800 จํานวน 45,600.00 บาท
เงินเพิ่มบุคลากร 6,260 จํานวน 75,120.00 บาท
เงินเพิ่มเจาพนักงานธุรการ 1,500 จํานวน 4,500.00 บาท

รวม 151,140.00 บาท

เงินประจําตําแหนง

เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. 3,500 จํานวน 42,000.00 บาท
รวม 42,000.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 7,950 จํานวน 95,400.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 6,790 จํานวน 81,480.00 บาท
คาจางพนักงานขับรถยนต 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางคนงานทั่วไป 5,340 จํานวน 64,080.00 บาท
คาจางนักการภารโรง 5,340 จํานวน 16,020.00 บาท

รวม 402,180.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2,210 จํานวน 26,520.00 บาท
เงินเพิ่มพนักงานขับรถยนต 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มคนงานทั่วไป 3,660 จํานวน 43,920.00 บาท
เงินเพิ่มนักการภารโรง 3,660 จํานวน 10,980.00 บาท

รวม 170,220.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 1,565,280.00 บาท



ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการฯ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000.00 บาท
รวม 80,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 150,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการเอกสารขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 35,000.00 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการอบรมสัมมนาฯ จํานวน 30,000.00 บาท

รวม 355,000.00 บาท



คาบํารุงรักษาและซอมแซม    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 525,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 300,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา    

คาไฟฟา จํานวน 150,000.00 บาท
รวม 150,000.00 บาท

คาโทรศัพท 

คาโทรศัพท จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาไปรษณีย



คาไปรษณีย จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

คาบริการโทรคมนาคม

คาบริการโทรคมนาคม จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 176,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+สํารองไฟ 14,500 (2 ชุด) จํานวน 29,000.00 บาท
ตูเหล็ก 4 ชั้น 40 ชอง 4,000  จํานวน 4,000.00 บาท
ตูเหล็ก 2 บาน 4,000 (2 ใบ) จํานวน 8,000.00 บาท
โตะทํางาน 5,000 (3 ตัว) จํานวน 15,000.00 บาท
โตะคอมพิวเตอร 1,000 (2 ตัว) จํานวน 2,000.00 บาท
เกาอี้สํานักงาน 2,500 (7 ตัว) จํานวน 17,500.00 บาท
กลองถายรูปดิจิตอลพรอมอุปกรณ จํานวน 40,000.00 บาท

รวม 146,500.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 246,500.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย จํานวน 15,000.00 บาท
รวม 15,000.00 บาท

คาใชจายหมวดรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น 15,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

อุดหนุน อบต.ถ้ํารงค ศูนยจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 6,000.00 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป จํานวน 5,000.00 บาท

โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 16,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 16,000.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไป 4,754,380.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง 15,800 จํานวน 189,600.00 บาท



เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ 10,190 จํานวน 122,280.00 บาท
เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได 8,930 จํานวน 107,160.00 บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี 12,840 จํานวน 38,520.00 บาท

รวม 457,560.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักวิชาการพัสดุ 5,300 จํานวน 63,600.00 บาท
เงินเพิ่มเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
เงินเพิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี 2,160 จํานวน 6,480.00 บาท

รวม 88,080.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 6,050 จํานวน 18,150.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท

รวม 163,350.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2,950 จํานวน 8,850.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท

รวม 79,650.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 788,640.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 98,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 80,000.00 บาท
โครงการประชาสัมพันธและเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 105,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 145,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน    

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000.00 บาท
รวม 20,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาสาธารณูปโภค

คาไปรษณีย

คาไปรษณีย จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+เครื่องสํารองไฟ 24,800 จํานวน 24,800.00 บาท
เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 20,000.00 บาท
เครื่องพิมพดีด จํานวน 15,000.00 บาท



ตู 4 ลิ้นชัก 1 บาน จํานวน 4,000.00 บาท
ตูเหล็ก (2 ตู) จํานวน 8,000.00 บาท
โตะไม ระดับ 3-6 จํานวน 0.00 บาท
โตะทํางาน  จํานวน 0.00 บาท
โตะคอมพิวเตอร (2 ชุด) จํานวน 0.00 บาท
โตะเหล็ก (2 ตัว) จํานวน 0.00 บาท

รวม 102,800.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000.00 บาท
รวม 15,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 117,800.00 บาท

รวมงานบริหารงานคลัง 1,199,440.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฯ

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฯ



งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.ตําบลไรโคก จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 30,000.00 บาท

รวมงานปองกันภัยฯ 70,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนนักวิชาการศึกษาฯ 9,140 จํานวน 54,840.00 บาท
เงินเดือนครูผูชวย 9,140 จํานวน 27,420.00 บาท

รวม 82,260.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักวิชาการศึกษา 6,660 จํานวน 39,960.00 บาท
เงินเพิ่มครูผูชวย 6,660 จํานวน 19,980.00 บาท



รวม 59,940.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 7,050 จํานวน 21,150.00 บาท
รวม 21,150.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 8,310 จํานวน 24,930.00 บาท
รวม 24,930.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 188,280.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 188,280.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน 100,000.00 บาท
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  จํานวน 180,000.00 บาท

รวม 340,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 400,000.00 บาท

  

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน    

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาอาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานแหลมทอง 428,960 จํานวน 428,960.00 บาท
โรงเรียนไรโคก รวม 428,960.00 บาท



ศพด.ไรโคก
วัสดุการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 453,960.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนฯ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 80,000.00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 46,000 จํานวน 46,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+เครื่องสํารองไฟ 12,200 จํานวน 12,200.00 บาท
โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2,000.00 บาท

รวม 140,200.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 140,200.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 796,640 จํานวน 796,640.00 บาท
รวม 796,640.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 796,640.00 บาท

รวมงานระดับกอนวัยเรียนฯ 1,790,800.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 80,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน



เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน    

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนํา จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 60,000.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 140,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการปองกันพิษสุนัขบา จํานวน 40,000.00 บาท
โครงการเยี่ยมเยียนบานผูปวย (ผูพิการ, ผูสูงอายุ) จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน 20,000.00 บาท

รวม 130,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 130,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 0.00 บาท

รวมงานบริการสาธารณสุขฯ 130,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมฯ

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานเทิดไทฯ จํานวน 100,000.00 บาท

รวม 100,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

รวมงานสวัสดิการสังคมฯ 100,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา 16,920 จํานวน 203,040.00 บาท



เงินเดือนชางโยธา 10,440 จํานวน 125,280.00 บาท
รวม 328,320.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มชางโยธา 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
รวม 18,000.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยชางโยธา 6,050 จํานวน 12,100.00 บาท
รวม 12,100.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยชางโยธา 2,950 จํานวน 5,900.00 บาท
รวม 5,900.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 364,320.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 56,000.00 บาท
รวม 56,000.00 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 134,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000.00 บาท
รวม 20,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 70,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน (กลอง 2 ตัว) จํานวน 20,000.00 บาท
รวม 20,000.00 บาท

วัสดุกอสราง

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 85,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+สํารองไฟ 10,200  จํานวน 20,400.00 บาท

รวม 51,400.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 51,400.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 704,720.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท



เครื่องปริ้นเตอร+สํารองไฟ 10,200  จํานวน 20,400.00 บาท
รวม 51,400.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 51,400.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งธารณูปโภค

 จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

   

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

รวมงานไฟฟาถนน 150,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการธนาคารขยะเปนศูนย และการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการหนาบานนามอง จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการสํานักงานสวยดวยมือเรา จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 35,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 35,000.00 บาท



รวมงานกําจัดขยะมูลฝอย 35,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ จํานวน 40,000.00 บาท
โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 48,000.00 บาท
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน จํานวน 60,000.00 บาท
โครงการเยี่ยมเยียนยามเย็น จํานวน 10,000.00 บาท

รวม 248,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 248,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสรางความเขมแข็ง ศตส.อ.บานลาด จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 30,000.00 บาท

รวมงานสงเสริมและสนับสนุน 278,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน 150,000.00 บาท
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 20,000.00 บาท

รวม 170,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 170,000.00 บาท



ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุกีฬา

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 220,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน จํานวน 45,000.00 บาท
โครงการจัดงานทําบุญลานตากขาว จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการจัดงานเทศนมหาชาติ จํานวน 15,000.00 บาท
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการเที่ยวบานไกลไปไหวพระ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน 30,000.00 บาท

รวม 380,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 380,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการวัวเทียมเกวียน จํานวน 30,000.00 บาท
อุดหนุนโครงการจัดขบวนแหงานพระนครคีรี จํานวน 10,000.00 บาท



รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ 420,000.00 บาท

ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายงบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 45,000.00 บาท
รวม 45,000.00 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 6,000.00 บาท
รวม 6,000.00 บาท

สํารองจาย

สํารองจาย จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

ทุนการศึกษา (สมาชิก, พนักงาน) จํานวน 60,000.00 บาท
ทุนการศึกษาผูดอยโอกาส จํานวน 40,000.00 บาท
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000.00 บาท



รวม 150,000.00 บาท

บําเหน็จบํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จํานวน 86,000.00 บาท
รวม 86,000.00 บาท

คาใชจายหมวดงบกลาง รวมทั้งสิ้น 647,000.00 บาท

รวมงานงบกลาง 647,000.00 บาท

รวมงบประมาณรายจายทั้งหมด (ประมาณการ) บาท10,827,620.00



ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินเดือนนายก 19,680 จํานวน 216,480.00 บาท
เงินเดือนรองนายก 10,820 (2 คน) จํานวน 238,040.00 บาท

รวม 454,520.00 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก 1,600 จํานวน 17,600.00 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก 800 (2 คน) จํานวน 17,600.00 บาท

รวม 35,200.00 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก 1,600 จํานวน 17,600.00 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก 800 (2 คน) จํานวน 17,600.00 บาท

รวม 35,200.00 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก 6,880 จํานวน 75,680.00 บาท
รวม 75,680.00 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

คาตอบแทนประธานสภา อบต. 10,920 จํานวน 131,040.00 บาท
คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. 8,850 จํานวน 106,200.00 บาท
คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 6,880 (10 คน) จํานวน 825,600.00 บาท

รวม 1,062,840.00 บาท

เงินคาตอบแทนอื่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 6,880 จํานวน 82,560.00 บาท
รวม 82,560.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวมทั้งสิ้น 1,746,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดการประมาณการรายจาย

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี



งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนปลัด อบต. 28,430 จํานวน 341,160.00 บาท
เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน 14,070 จํานวน 168,840.00 บาท
เงินเดือนเจาหนาที่วิเคราะหฯ 12,220 จํานวน 146,640.00 บาท
เงินเดือนบุคลากร 9,540 จํานวน 114,480.00 บาท
เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ 9,540 จํานวน 19,080.00 บาท

รวม 790,200.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักพัฒนาชุมชน 2,160 จํานวน 25,920.00 บาท
เงินเพิ่มเจาหนาที่วิเคราะหฯ 3,800 จํานวน 45,600.00 บาท
เงินเพิ่มบุคลากร 6,260 จํานวน 75,120.00 บาท
เงินเพิ่มเจาพนักงานธุรการ 1,500 จํานวน 3,000.00 บาท

รวม 149,640.00 บาท

เงินประจําตําแหนง

เงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. 3,500 จํานวน 42,000.00 บาท
รวม 42,000.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 7,950 จํานวน 95,400.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 6,790 จํานวน 81,480.00 บาท
คาจางพนักงานขับรถยนต 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางคนงานทั่วไป 5,340 จํานวน 64,080.00 บาท
คาจางนักการภารโรง 5,340 จํานวน 16,020.00 บาท

รวม 402,180.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2,210 จํานวน 26,520.00 บาท
เงินเพิ่มพนักงานขับรถยนต 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มคนงานทั่วไป 3,660 จํานวน 43,920.00 บาท
เงินเพิ่มนักการภารโรง 3,660 จํานวน 10,980.00 บาท

รวม 170,220.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 1,554,240.00 บาท



ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการฯ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000.00 บาท
รวม 80,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการจัดการการเลือกตั้ง จํานวน 150,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการวารสารสัมพันธ อบต.ไรโคก จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการเอกสารขาวประชาสัมพันธ  จํานวน 20,000.00 บาท
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการอบรมสัมมนาฯ จํานวน 30,000.00 บาท

รวม 320,000.00 บาท



คาบํารุงรักษาและซอมแซม    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 490,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน จํานวน 76,500.00 บาท
(ตูเหล็ก 4 ชั้น 40 ชอง, ตูเหล็ก 2 บาน, โตะทํางาน, โตะคอมฯ, เกาอี)้ รวม 76,500.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 346,500.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินการ คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา    

คาไฟฟา จํานวน 150,000.00 บาท
รวม 150,000.00 บาท

คาโทรศัพท 

คาโทรศัพท จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาไปรษณีย



คาไปรษณีย จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

คาบริการโทรคมนาคม

คาบริการโทรคมนาคม จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 176,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+สํารองไฟ 14,500 (2 ชุด) จํานวน 29,000.00 บาท
กลองถายรูปดิจิตอล (DSLR) พรอมอุปกรณ จํานวน 40,000.00 บาท

รวม 100,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบรายจายอื่น รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย จํานวน 15,000.00 บาท
รวม 15,000.00 บาท

คาใชจายหมวดรายจายอื่น รวมทั้งสิ้น 15,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

อุดหนุน อบต.ถ้ํารงค ศูนยจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไป 4,637,740.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติฯ



งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 6,000.00 บาท

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป จํานวน 5,000.00 บาท

โครงการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายฯ จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 16,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 16,000.00 บาท

รวมงานวางแผนสถิติฯ 16,000.00 บาท

 

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน



เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง 15,800 จํานวน 189,600.00 บาท
เงินเดือนนักวิชาการพัสดุ 10,190 จํานวน 122,280.00 บาท
เงินเดือนเจาพนักงานจัดเก็บรายได 8,930 จํานวน 107,160.00 บาท
เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี 12,840 จํานวน 38,520.00 บาท

รวม 457,560.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักวิชาการพัสดุ 5,300 จํานวน 63,600.00 บาท
เงินเพิ่มเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
เงินเพิ่มนักวิชาการเงินและบัญชี 2,160 จํานวน 6,480.00 บาท

รวม 88,080.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 6,050 จํานวน 18,150.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท
คาจางผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 6,050 จํานวน 72,600.00 บาท

รวม 163,350.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2,950 จํานวน 8,850.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท
เงินเพิ่มผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 2,950 จํานวน 35,400.00 บาท

รวม 79,650.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 788,640.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 98,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000.00 บาท



รวม 30,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 80,000.00 บาท
โครงการประชาสัมพันธและเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 105,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 145,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน    

วัสดุสํานักงาน จํานวน 41,500.00 บาท
(ตู 4 ลิ้นชัก, ตูเหล็ก 2 บาน, โตะ 3-6, โตะคอมฯ) รวม 41,500.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 61,500.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินการ คาสาธารณูปโภค

คาไปรษณีย

คาไปรษณีย จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 10,000.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+เครื่องสํารองไฟ 24,800 จํานวน 24,800.00 บาท
เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 38,000.00 บาท



เครื่องพิมพดีด จํานวน 15,000.00 บาท
โตะเหล็ก  จํานวน 5,000.00 บาท

รวม 113,800.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 15,000.00 บาท
รวม 15,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 128,800.00 บาท

รวมงานบริหารงานคลัง 1,231,940.00 บาท

ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฯ

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 40,000.00 บาท



ดานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.ตําบลไรโคก จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 30,000.00 บาท

รวมงานปองกันภัยฯ 70,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนนักวิชาการศึกษาฯ 9,140 จํานวน 27,420.00 บาท
เงินเดือนครูผูชวย 9,140 จํานวน 27,420.00 บาท

รวม 54,840.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มนักวิชาการศึกษา 6,660 จํานวน 19,980.00 บาท



เงินเพิ่มครูผูชวย 6,660 จํานวน 19,980.00 บาท
รวม 39,960.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 7,050 จํานวน 21,150.00 บาท
รวม 21,150.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 8,310 จํานวน 24,930.00 บาท
รวม 24,930.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 140,880.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปฯ

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.ไรโคก  จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 240,880.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษฯ จํานวน 100,000.00 บาท



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  จํานวน 180,000.00 บาท
รวม 340,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 400,000.00 บาท

  
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน    

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

วัสดุงานบานงานครัว

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาอาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานแหลมทอง 428,960 จํานวน 428,960.00 บาท
โรงเรียนไรโคก รวม 428,960.00 บาท

ศพด.ไรโคก
วัสดุการศึกษา

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 458,960.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 66,800.00 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+เครื่องสํารองไฟ 12,200 จํานวน 12,200.00 บาท

รวม 110,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 110,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนฯ



งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 796,640 จํานวน 796,640.00 บาท
รวม 796,640.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 796,640.00 บาท

รวมงานระดับกอนวัยเรียนฯ 1,765,600.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 80,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน    

อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และแกนนํา จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 60,000.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 140,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการปองกันพิษสุนัขบา จํานวน 40,000.00 บาท
โครงการเยี่ยมเยียนบานผูปวย (ผูพิการ, ผูสูงอายุ) จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการสายใยรักแหงครอบครัว จํานวน 20,000.00 บาท

รวม 130,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 130,000.00 บาท

รวมงานบริการสาธารณสุขฯ 130,000.00 บาท



ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมฯ

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการซอมแซม ปรับปรุงหรือกอสรางบานเทิดไทฯ จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 100,000.00 บาท

รวมงานสวัสดิการสังคมฯ 100,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา 16,920 จํานวน 203,040.00 บาท
เงินเดือนชางโยธา 10,440 จํานวน 125,280.00 บาท

รวม 328,320.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มชางโยธา 1,500 จํานวน 18,000.00 บาท
รวม 18,000.00 บาท

คาจางพนักงานจาง

คาจางผูชวยชางโยธา 6,050 จํานวน 12,100.00 บาท
รวม 12,100.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มผูชวยชางโยธา 2,950 จํานวน 5,900.00 บาท
รวม 5,900.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 364,320.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

คาเชาบาน

คาเชาบาน จํานวน 56,000.00 บาท
รวม 56,000.00 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000.00 บาท
รวม 8,000.00 บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000.00 บาท



รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 134,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000.00 บาท
รวม 40,000.00 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000.00 บาท
รวม 20,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 70,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000.00 บาท
(กลองถายรูป+โตะคอมพิวเตอร) รวม 20,000.00 บาท

วัสดุกอสราง

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000.00 บาท
รวม 5,000.00 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000.00 บาท
รวม 10,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 85,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปฯ

งบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 31,000 จํานวน 31,000.00 บาท
เครื่องปริ้นเตอร+สํารองไฟ 10,200  จํานวน 20,400.00 บาท

รวม 51,400.00 บาท



คาใชจายหมวดคาครุภัณฑ รวมทั้งสิ้น 51,400.00 บาท

รวมงานบริหารทั่วไปฯ 704,720.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งธารณูปโภค

 จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
จํานวน 0.00 บาท
รวม 0.00 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

   

คาใชจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท

รวมงานไฟฟาถนน 250,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการธนาคารขยะเปนศูนย และการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการหนาบานนามอง จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการสํานักงานสวยดวยมือเรา จํานวน 5,000.00 บาท



รวม 35,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 35,000.00 บาท

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอย 35,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการประชุมประชาคมหมูบาน จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน 10,000.00 บาท
โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ จํานวน 40,000.00 บาท
โครงการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 48,000.00 บาท
โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 30,000.00 บาท
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน จํานวน 60,000.00 บาท
โครงการเยี่ยมเยียนยามเย็น จํานวน 10,000.00 บาท

รวม 248,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 248,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสรางความเขมแข็ง ศตส.อ.บานลาด จํานวน 30,000.00 บาท
รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 30,000.00 บาท

รวมงานสงเสริมและสนับสนุน 278,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ

โครงการแขงขันกีฬาตําบลไรโคก จํานวน 150,000.00 บาท
โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 20,000.00 บาท

รวม 170,000.00 บาท



คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 170,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุกีฬา

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000.00 บาท
รวม 50,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 220,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

โครงการจัดงานทําบุญกลางบาน จํานวน 45,000.00 บาท
โครงการจัดงานทําบุญลานตากขาว จํานวน 20,000.00 บาท
โครงการจัดงานเทศนมหาชาติ จํานวน 15,000.00 บาท
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดํา จํานวน 45,000.00 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการจัดงานวันรักผูสูงอายุ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการเที่ยวบานไกลไปไหวพระ จํานวน 50,000.00 บาท
โครงการแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา จํานวน 10,000.00 บาท

รวม 335,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 335,000.00 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ



อุดหนุนโครงการวัวเทียมเกวียน จํานวน 30,000.00 บาท
อุดหนุนโครงการจัดขบวนแหงานพระนครคีรี จํานวน 10,000.00 บาท

รวม 40,000.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมฯ 375,000.00 บาท

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา)

คาจางพนักงานจาง

คาจางพนักงานผลิตน้ําประปา 5,340 จํานวน 64,080.00 บาท
คาจางพนักงานจดมาตรวัดน้ํา 5,340 จํานวน 64,080.00 บาท

รวม 128,160.00 บาท

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

เงินเพิ่มพนักงานผลิตน้ําประปา 3,660 จํานวน 43,920.00 บาท
เงินเพิ่มพนักงานจดมาตรวัดน้ํา 3,660 จํานวน 43,920.00 บาท

รวม 87,840.00 บาท

คาใชจายหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวมทั้งสิ้น 216,000.00 บาท

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

งบดําเนินการ คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000.00 บาท
รวม 60,000.00 บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 30,000.00 บาท



รวม 30,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาใชสอย รวมทั้งสิ้น 90,000.00 บาท

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

งบดําเนินการ คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

สมุดจดมาตร จํานวน 20,000.00 บาท
ใบเสร็จตางๆ
และวัสดุสํานักงานอื่นๆ 

รวม 20,000.00 บาท

วัสดุกอสราง

ปูนขาว จํานวน 70,000.00 บาท
ทอน้ํา, กาว
และอุปกรณประปาอื่นๆ 

รวม 70,000.00 บาท

วัสดุอื่นๆ

สารสม จํานวน 180,000.00 บาท
คลอรีน
และวัสดุประปาอื่นๆ 

รวม 180,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาวัสดุ รวมทั้งสิ้น 270,000.00 บาท

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

งบดําเนินการ คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา

คาไฟฟาสําหรับระบบประปา จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

คาใชจายหมวดคาสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท

รวมงานกิจการประปา 776,000.00 บาท



ดานงบกลาง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายงบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 81,600.00 บาท
รวม 81,600.00 บาท

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 100,000.00 บาท
รวม 100,000.00 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 45,000.00 บาท
รวม 45,000.00 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส จํานวน 6,000.00 บาท
รวม 6,000.00 บาท

สํารองจาย

สํารองจาย จํานวน 200,000.00 บาท
รวม 200,000.00 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

ทุนการศึกษา (สมาชิก, พนักงาน) จํานวน 30,000.00 บาท
ทุนการศึกษาผูดอยโอกาส จํานวน 20,000.00 บาท
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000.00 บาท



รวม 100,000.00 บาท

บําเหน็จบํานาญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ จํานวน 86,000.00 บาท
รวม 86,000.00 บาท

คาใชจายหมวดงบกลาง รวมทั้งสิ้น 618,600.00 บาท

รวมงานงบกลาง 618,600.00 บาท

รวมงบประมาณรายจายทั้งหมด (ประมาณการ) บาท11,589,480.00
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