
 

 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุร ี
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ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 
ท่านประสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไร่มะขาม    จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ไร่มะขาม อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  จึงขอ ชี้แจงใ ห้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ณ  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี ้

1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 15,798,007.85 .- บาท 
1.1.2 เงินสะสม          7,295,938.82.-  บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  6,804,501.49.- บาท     
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน -   โครงการ  
           รวม    -   บาท     
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน    -     โครงการ      
          รวม        -          บาท 
1.1.6 เงินกู้คงค้าง    -  บาท  

 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2556  ( ณ  30  มิ.ย.  2556) 

(1)  รายรับจริงทั้งส้ิน       18,525,859.66.- บาท ประกอบด้วย  
หมวดภาษีอากร          127,306.25 .- บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต              153,805.- บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                      60,611.21.- บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        -            บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     6,000.-     บาท 
หมวดรายได้จากทุน      - บาท  
หมวดภาษีจัดสรร         9,837,434.60 .-บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 3,932,689 .-  บาท 
 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         -    บาท 
 
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   4,408,013.60.- บาท 
 



 
 
(4) เงินอุดหนุนไทยเข้มแข็ง          -                  บาท 

 
(5) รายจ่ายจริง  จ านวน      6,125,247.24 .-  บาท ประกอบด้วย  

งบกลาง          316,681.-   บาท 
งบบุคลากร        3,933,183.-  บาท 
งบด าเนินการ    1,619,477.27.-  บาท 
งบลงทุน         71,905.97.- บาท 
งบรายจ่ายอื่น             -           บาท 
งบเงินอุดหนุน           184,000.-  บาท  

 

(6)  -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            -             บาท 
       -รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้เฉพาะกิจ                 3,342,858.60. -   บาท 

 

(7)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน              -           บาท 
 
3.  งบเฉพาะการ       -         บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
2.1  รายรับ 
 
                                      รายรบั     รายรับจริง 

    ปี  2555 
 ประมาณการ 
     ปี  2556 

  ประมาณการ 
       ป ี 2557 

รายได้จัดเก็บ    
   หมวดภาษีอากร 121,305.75 126,000 129,000 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 239,887 214,850 221,200 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,939.74 50,000 70,000 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 150,000 - - 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 70,946 50,000 40,000 
   หมวดรายได้จากทุน - - - 
                                รวมรายได้จัดเก็บ 674,078.49 440,850 460,200 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 8,307,545.95 8,067,670 10,985,000 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

8,307,545.95 8,067,670 10,985,000 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,254,454 4,400,000 4,500,000 
      รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3,254,454 4,400,000 4,500,000 

                                                 รวม 12,235,987.44 12,908,520 15,940,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
2.2 รายจ่าย 
                                      รายจา่ยจรงิ รายจ่ายจริง 

ปี  2554 
ประมาณการ 
ปี  2556 

ประมาณการ 
ปี  2557 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 3,285,445.- 554,460.- 583,400.- 
งบบุคลากร 4,440,467.- 5,859,040.- 6,112,980.- 
งบด าเนินงาน 2,223,176.55 4,831,000.- 5,982,000.- 
งบลงทุน 2,834,908.96 1,334,020.- 2,781,620.- 
งบรายจ่ายอื่น - - - 
งบเงินอุดหนุน 375,000.- 330,000.- 480,000.- 
                               รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,158,997.51 12,908,520.- 15,940,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

ส่วนที่  2 
 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

อ าเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี 
...............................................  

 
หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 
                  ดา้นบรหิารท่ัวไป   
แผนงานบริหารทั่วไป 7,839,880.- 
แผนงานรักษาความสงบ 533,000.- 
                  ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 1,570,000.- 
แผนงานสาธารณสุข 390,000.- 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - 
แผนงานเคหะและชุมชน 3,964,720.- 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 543,000.- 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 401,000.- 
                 ดา้นเศรษฐกิจ   
แผนงานการเกษตร 115,000.- 
แผนงานการพาณิชย ์ - 
                 ดา้นการด าเนนิงานอ่ืน   
แผนงานงบกลาง 583,400.- 
                      งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 15,940,000.- 
 

เหตุผล 
 -เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2557    เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
.......................................  

 

แผนงานบริหารทั่วไป 

งบ                         งาน 00111 00112 00113 รวม 

งบบุคลากร 4,218,760.- - 928,220.- 7,839,880.- 

งบด าเนินการ 1,625,000.- - 880,000.- 2,505,000.- 

งบลงทุน 157,900.- - 20,000.- 177,900.- 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน 10,000.- - - 10,000.- 

                         รวม 6,011,660.- - 1,828,220.- 7,839,880.- 
 

แผนงานรักษาความสงบ 
 

งบ                         งาน 00121 00122 00123 รวม 

งบบุคลากร - - 143,000.- 143,000.- 

งบด าเนินการ - - 390,000.- 390,000.- 

งบลงทุน - -                                -  - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

                           รวม - - 533,000.- 533,000.- 
 

แผนงานการศึกษา 

งบ                         งาน 00211 00212 00213 00214 รวม 

งบบุคลากร 196,000.- - - - 196,000.- 

งบด าเนินการ 938,000.- - - - 938,000.- 

งบลงทุน 186,000.- - - - 186,000.- 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 250,000.- - - - 250,000.- 

                         รวม 1,570,000.- - - - 1,570,000.- 

 

 



 

 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งบ                         งาน 00221 00222 00223 00224 รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินการ - - 300,000.- - 300,000.- 

งบลงทุน - - - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 90,000.- - 90,000.- 

                          รวม - - 390,000.- - 390,000.- 

 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

งบ                         งาน 00231 00232 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบด าเนินการ - - - 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

                           รวม - - - 
 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ                         งาน 00241 00242 00243 00244 00245 รวม 

งบบุคลากร 627,000.- - - - - 627,000.- 

งบด าเนินการ 920,000.- - - - - 920,000.- 

งบลงทุน 2,417,720.- - - - - 2,417,720.- 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

                          รวม 3,964,720.- - - - - 3,964,720.- 

 

 

 

 



 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งบ                         งาน 00251 00252 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบด าเนินการ - 453,000.- 453,000.- 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 90,000.- 90,000.- 

                         รวม - 543,000.- 543,000.- 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งบ                         งาน 00261 00262 00263 00264 รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบด าเนินการ 30,000.- 130,000.- 201,000.- - 361,000.- 

งบลงทุน - - - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 40,000.- - 40,000.- 

                      รวม 30,000.- 130,000.- 241,000.- - 401,000.- 

 

 

 

แผนงานการเกษตร 
 

งบ                         งาน 00321 00322 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบด าเนินการ 30,000.- 85,000.- 115,000.- 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

                          รวม 30,000.- 85,000.- 115,000.- 

 



 

 

 

แผนงานการพาณิชย ์
 

งบ                         งาน 00331 00332 00333 รวม 

งบบุคลากร - - - - 

งบด าเนินการ - - - - 

งบลงทุน - - - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

                           รวม - - - - 

 

 

 

             แผนงานงบกลาง 
 

งบ                         งาน            00411              รวม 

งบบุคลากร - - 

งบด าเนินการ - - 

งบลงทุน - - 

งบรายจ่ายอื่นๆ - - 

งบเงินอุดหนุน - - 

งบกลาง 583,400.- 583,400.- 

                           รวม 583,400.- 583,400.- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
...........................................  

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 
จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณต าบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม และโดย
อนุมัติของนายอ าเภอบ้านลาด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป  

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวน รวมทั้งส้ิน  15,940,000 .-  บาท  

          โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน    15,940,000 .-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้  
แผนงาน ยอดรวม 

 ด้านบริหารทั่วไป  

      แผนงานบริหารท่ัวไป 7,839,880.- 
      แผนงานรักษาความสงบภายใน 533,000.- 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  

      แผนงานการศึกษา 1,570,000.- 
      แผนงานสาธารณสุข 390,000.- 
      แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 
      แผนงานเคหะและชุมชน 3,964,720.- 
      แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 543,000.- 
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 401,000.- 
 ด้านเศรษฐกิจ  

      แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา - 
      แผนงานการเกษตร 115,000.- 
      แผนงานการพาณชิย์ - 
                 ดา้นการด าเนนิงานอื่น  

     งบกลาง 583,400.- 
                                     งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 15,940,000.- 



 
 

ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน      ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง                              583,400.-    
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 6,112,980.- 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 5,982,000.- 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,781,620.- 
งบรายจ่ายอื่น   (หมวดรายจ่ายอื่น) - 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 480,000.- 

รวมรายจ่าย 15,940,000.- 
 

ข้อ 6.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม 

         ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่.................10...กันยายน..2556.........................  

 

 

      (ลงนาม).........สุทธิพงษ์...พรมมาตร์........  

             (นายสุทธิพงษ์   พรมมาตร์)  

      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 

 

 

         อนุมัติ 

 

 

(ลงนาม).......ไพบูลย์..ย้ิมแย้ม......... 
              (....นายไพบูลย์..ย้ิมแย้ม....)  

ต าแหน่ง      นายอ าเภอบ้านลาด 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

 
- งบประมาณรายรับ 
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

- งบประมาณรายรับ 
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

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

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน   15,940,000.-   บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

-หมวดภาษีอากร(411000)       รวม 12 9,000.-บาท 
 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จ านวน    81,000.- บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา       
 -ภาษีบ ารุงท้องที่       จ านวน    28,000.- บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา  
 -ภาษีป้าย        จ านวน    20,000.- บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
  
     

-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต (412000)   รวม 226,400.-   บาท 
 -ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      จ านวน   500.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 -ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย     จ านวน      210,000.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 -ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ      จ านวน   200.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์               จ านวน   500.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้น 
 -ค่าปรับผิดสัญญา                      จ านวน        15,000.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการผิดสัญญามากขึ้น 
 -ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร     จ านวน   200.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 

-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) รวม 70,000.- บาท 
 -ดอกเบี้ย        จ านวน       70,000.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
 
 

-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (414000)   รวม -         .-   บาท  
 



 
 
 

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)  รวม 40,000.-      บาท 
 -ค่าขายแบบแปลน       จ านวน       20,000.-   บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมีจ านวนผู้ซื้อแบบแปลนน้อยลง 
 -รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          จ านวน       20,000.-   บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-หมวดภาษีจัดสรร(421000) รวม 10,974,600.-      บาท  
 

 -ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ      จ านวน  7,500,000.-   บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  
 -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                จ านวน   1,150,000.-   บาท  
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 -ภาษีธุรกิจเฉพาะ             จ านวน      100,000.-   บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น 
 -ภาษีสุรา                    จ านวน       500,000.-  บาท 
 ค าค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา   
 -ภาษีสรรพสามิต              จ านวน     1,155,000.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 -ค่าภาคหลวงแร่               จ านวน         20,000.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 -ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม            จ านวน         40,000.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  
 -ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิ น  จ านวน      489,600.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  
 -ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและค่าธรรมเนียมว่าด้วยกฎหมายป่าไม้   จ านวน         10,000.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรน้อยลง  
 -ภาษีจัดสรรอื่นๆ        จ านวน         10,000.-  บาท 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น  
 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431002) รวม      4, 500,000.-     บาท 
         -เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า จ านวน  4,500,000 .- บาท 
           เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
 ค าชี้แจง  ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น  

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

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

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 15,940,000 .-   บาท แยกเป็น  
 

     แผนงานบริหารทั่วไป 
ประมาณการรายจ่าย   รวม 7,929,880.-   บาท   แยกเป็น  
 

1.งานบริหารทั่วไป(00111)       รวม 6,011,660.-   บาท 
 

งบบุคลากร        รวม 4, 218,760.-     บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)    รวม 2,294,760.-     บาท  

 

 -เงินเดือน นายก /รองนายก (210100)      จ านวน  495,840.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินเดือนให้แก่ นายก อบต. จ านวน   1  ราย   
  รวม  12  เดือนๆละ  19,680.-บาท  
-เงินเดือนรองนายก อบต.จ านวน  2  ราย  
 รวม  12 เดือนๆละ 10,820.-  บาท/คน 

-เงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก/รองนายก (210200)    จ านวน  38,400.-   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต. จ านวน 1  ราย  
 รวม  12  เดือนๆละ 1,600 บาท  
-ค่าตอบแทนรองนายก อบต.จ านวน  2  ราย   
 รวม  12  เดือนๆละ 800  บาท/คน 

-เงินตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก (210300)     จ านวน  38,400.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. จ านวน   1  ราย   
 รวม  12  เดือนๆละ  1,600   บาท  

          -ค่าตอบแทนรองนายก อบต.จ านวน  2  ราย  
           รวม  12 เดือนๆละ 800  บาท/คน 
-เงินตอบแทนเลขานุการนายก  อบต. (210400)     จ านวน  82,560.-     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จ านวน   1  ราย   
 รวม  12  เดือนๆละ  6,880.-   บาท  

 

-เงินตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600)       จ านวน      1,639,560.-    บาท 



 เพื่อจ่ายเป็น  
-ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา   
 จ านวน  19  ราย รวม 12  เดือนให้กับ 
ประธานสภาฯ จ านวน  1  ราย  เป็นเงิน    129,840.- บาท 
รองประธานสภาฯจ านวน  1  ราย เป็นเงิน    106,200.-  บาท 
สมาชิกสภา จ านวน 16  ราย  เป็นเงิน  1,320,960.-  บาท 
เลขานุการสภาฯ  จ านวน  1  ราย เป็นเงิน     82,560.-  บาท  

 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)    รวม  1,924,000.-   บาท 
 

-เงินเดือนพนักงาน(220100)      จ านวน     670,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินเดือนพนักงาน   รวม 12 เดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 จ านวน  4 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
( นักบริหารงาน อบต.) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนต าบล  (220200)     จ านวน       150,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิ่มคุณวุฒิ  ให้กับพนักงานส่วนต าบลจ านวน 3  อัตรา 
ได้แก่ ต าแหน่งจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 

-เงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร(220300)      จ านวน    42,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเงินประจ าต าแหน่ง  รวม 12  เดือน   
อัตรา  3,500  บาท/เดือน  ให้กับพนักงานส่วนต าบลที ่
ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ในต าแหน่งนักบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 6 หรือ 7 

 

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)      จ านวน     750,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม  12  เดือน   
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   3   อัตรา  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ,์ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5  อัตรา  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  ,นักการภารโรง 
 

 
 
 
 



-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง(220700) จ านวน     312,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
  ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   

             จ านวน  3  อัตรา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  5    อัตรา ต าแหน่งคนงานทั่วไป ,นักการภารโรง 

 

งบด าเนินการ (530000)       รวม 1,625,000.-  บาท 
 

 ค่าตอบแทน(531000)         รวม 1 60,000.-   บาท 
 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)  จ านวน  30,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วย  
ปฏิบัติราชการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)      จ านวน    10,000.-    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

 

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)     จ านวน    20,000.-     บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล, 
ลูกจ้างประจ า,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ 

 

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)     จ านวน   100,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานส่วนต าบล, 
 ลูกจ้างประจ า,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

 



ค่าใช้สอย(532000)   รวม 1,050,000.-   บาท 

 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)     จ านวน  300,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ อบต. 
 เช่นค่าลงทะเบียนการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

   -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
   -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  

 โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ
   -ค่าตักสิ่งปฏิกูล  -ค่าซักฟอก 
   -ค่าระวางบรรทุก  -ค่าเบี้ยประกัน  
   -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา   

-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างล้างฟิล์ม 
-อัดรูป ,ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
หรือจัดท าป้ายต่างๆตามนโยบายของส่วนราชการอื่นๆ, 
-ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับใบปลิวโปสเตอร์ วารสารสรุปผล 
 การด าเนินงานของ อบต.  
-ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดที่ท าการ อบต.  
-ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  
-ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นอื่นๆ  

   -ค่าติดตั้งโทรศัพท์/โทรสาร  
   -ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
   -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
 

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)     จ านวน    150,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ 
ส่วนราชการ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน 
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรืคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ 
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ 
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ และวันส าคัญต่างๆ  
 
 

 



-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จ านวน  280,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  
ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือ 
ไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานของพนักงาน  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง  

  -ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ  
 ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  
-ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับ 
 พิธีการวันส าคัญ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

            -ค่าจัดท าวารสาร  
 - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม บุคลากร อบต.        จ านวน       10,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม      

-ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.        จ านวน       250,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง เขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  

  -ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลื่อนที่    จ านวน        10,000.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
   ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  
  -ค่าใช้จ่ายส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน    จ านวน      20,000.- บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น ค่าวัสดุเครื่องเขียน  
   ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการส ารวจข้อมูล 

 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)     จ านวน 30,000.-     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น  ๆ
ที่มีราคาไม่เกิน 5,000  บาท เช่นวัสดุต่าง  ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ

 
 
 

 
ค่าวัสดุ(533000)        รวม         175,000.-       บาท  



-วัสดุส านักงาน(330100)         จ านวน      100,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุส านักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม สมุด  
แผงปิดประกาศ กระดานไวท์ บอร์ด แผงกั้นจราจรแบบมีล้อ 
  กรวยจราจร ผงหมึกถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 
 

-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (330900)   จ านวน     5,000.-     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่นเวชภัณฑ์  
น้ ายาต่างๆ ส าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ 

-วัสดุการเกษตร (331000)     จ านวน      15,000.-     บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุจัดซื้อพันธุ์ไม้  กระถางต้นไม้ ดิน ปุ๋ย คราด มีดดายหญ้า  จอบ  สารเคมีป้องกันและ  
ก าจัดศัตรูพืช  วัสดุที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ ฯลฯ 

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)    จ านวน      10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี  
กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ 

-วัสดุคอมพิวเตอร์(331400)     จ านวน       40,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึก  
แผ่นกรองแสง อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

-วัสดุอื่นๆ (331700)      จ านวน        5,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทอื่นๆ  ฯลฯ 
 

ค่าสาธารณูปโภค(534000)      รวม  2 40,000.-   บาท 
 

-ค่าไฟฟ้า (340100)      จ านวน        200,000.-     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ ส าหรับสถานที่ที่อยู่ใน 
 ความดูแลของ อบต.ไร่มะขาม 

 

-ค่าโทรศัพท์(340300)      จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าโทรศัพท์ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 
 
 



 -ค่าน้ า( 340200)      จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าน้ า   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
-ค่าไปรษณีย์ (340400)      จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา 
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน 
เงินผ่านธนาคาร ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

-ค่าบริการทางโทรคมนาคม (340500)    จ านวน   10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าโทรสารหรือโทรภาพ ,ค่าเช่าใช้คู่สายส าหรับ 
อินเตอร์เน็ตต าบล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
 

 

งบลงทุน                                รวม    157,900.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (541000)               รวม    117,900.-   บาท 
     -  ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน  1  เครื่อง    จ านวน   30,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร  จ านวน 1 เครื่อง  
แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 
เป็นระบบ Laser  ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
 

- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ จ านวน  1  เครื่อง  จ านวน  39,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์  จ านวน  1 เครื่อง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 
เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 

  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง จ านวน  1   จอ    จ านวน   11,900.-บาท  



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว   จ านวน  1   จอ  
ขนาด 120 นิ้ว เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอท าด้วยโลหะ 
เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีด า ท าจากวัสดุ Fiber  Glass “ไฟเบอร์กลาส”  
ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาท าด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอ 
ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค 
ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได ้
มีระบบ fingertip  tension Lock ที่ท าให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย 
มีระบบ Cam Lock  แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน 
เนื้อผ้าจอมให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded  (Gain 2.5) 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

 

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับประมวลผล จ านวน  1   เครื่อง จ านวน   27,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับประมวลผล จ านวน  1   เครื่อง  
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย 
มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
 

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงเตี้ย จ านวน   4  ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท  จ านวน  10,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทรงเตี้ยจ านวน 4 ตัว 
กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 62 เซนติเมตร  สูง 95 เซนติเมตร 
ปรับสูง-ต่ า ด้วยระบบไฮดรอริทแก็สสามารถปรับสูงต่ าเบาะนั่งได้ระหว่าง 45-50 เซนติเมตร 
เป็นลูกล้อคู่ ขนาด 50 มม. สามารถรับน้ าหนักได้ถึง 38กก./ล้อ 
 

 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องครุภัณฑ์ (320400)   จ านวน  40,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ  
ที่มีราคาเกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ
 
 
 
 

 
 



งบเงินอุดหนุน(560000)                 
     รวม    1 5,000.-     บาท 
 

 เงินอุดหนุน  (561000)             รวม 1 0,000.-     บาท 
-เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610400)           รวม      10,000.-   บาท 

-อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. 
และศูนย์ประสานงาน อปท.             จ านวน   10,000.-   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับอ าเภอให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ 
ในการด าเนินการของศูนย์ฯ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.งานบริหารงานคลัง (00113)      รวม 1,828,220.-   บาท 
 



งบบุคลากร(520000)       รวม 928,220.-     บาท 
 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)    รวม  928,220.-      บาท 
-เงินเดือนพนักงาน(220100)     จ านวน    502,220.-    บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเงินเดือนพนักงานรวม 12 เดือน ให้กับพนักงานส่วนต าบล  
 จ านวน  3 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ต าแหน่ง 
 นักวิชาการพัสดุ  ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  

 

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน (220200)      จ านวน     120,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-เงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ  
ให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  อัตราได้แก่ ต าแหน่ง  
หัวหน้าส่วนการคลัง ต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ  
ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได ้

 

-ค่าจ้างลูกจ้างประจ า(220400)       จ านวน  148,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าจ้างลูกจ้างประจ า รวม  12  เดือน  ให้กับลูกจ้างประจ า 
 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา 

 

-เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง(220500)      จ านวน     20,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
 เงินเพิ่มคุณวุฒิให้กับลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

 

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)     จ านวน    108,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม   12   เดือน ให้กับพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1  อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป 

   

-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง (220700)     จ านวน     30,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
เงินเพิ่มคุณวุฒิให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา 

 
งบด าเนินการ (531000)       รวม 880,000.-     บาท 
 



ค่าตอบแทน(531000)       รวม 170,000.-     บาท 
 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)  จ านวน  30,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการ อื่นที่มาช่วย  
ปฏิบัติราชการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)      จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)     จ านวน    30,000.-    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล, 
ลูกจ้างประจ า 

 

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)     จ านวน    100,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานส่วนต าบล, 
 ลูกจ้างประจ า 
 

 

ค่าใช้สอย (532000)       รวม 340,000.-   บาท 
 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)       จ านวน     250,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ อบต. 
 เช่นค่าลงทะเบียนการประชุม 
หรือฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

   -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
   -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ  
   -ค่าตักสิ่งปฏิกูล  
   -ค่าระวางบรรทุก  
   -ค่าเบี้ยประกัน  
   -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
 
   -ค่าซักฟอ ก 



  -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างล้างฟิล์ม-อัดรูป ,ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าจ้างเหมาบริการในการทิ้งขยะ ฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น  ๆ

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)   รวม 70,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   
ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน 
ของพนักงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง    จ านวน   20,000.- บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน   50,000.- บาท 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน  20,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น ๆ 
 ที่มีราคาไม่เกิน 5,000  บาท เช่นวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

 

ค่าวัสดุ  (533000)         รวม     370,000.-     บาท  

-วัสดุส านักงาน(330100)          จ านวน        50,000.-     บาท 
   เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าวัสดุส านักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม สมุด 
 แผงปิดประกาศ กระดานไวท์ บอร์ด ผงหมึกถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

 

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 330800 )     จ านวน     150,000.-    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

 

-วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)      จ านวน      40,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
 

-วัสดุงานบ้านงานครัว (  330300 )     จ านวน     60,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่นไม้กวาด ไม้ถูพื้น   
น้ ายาลางจาน  น้ ายาถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ 
 
 
 
 



-วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( 330700 )         จ านวน  70,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก ยางใน  
น้ ามันเบรก กันชนรถยนต์ ฟิล์ม กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แบตเตอรี่ ฯลฯ 

              
งบลงทุน                                รวม     20,000.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (541000)             รวม     .-  บาท  

  -ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)        รวม    .-บาท  
 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ านวน   20,000.- บาท 
  -เพื่อจ่ายค่ารายจ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให ้
   สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานรักษาความสงบ  
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (00123)   รวม 533,000 .-    บาท 
งบบุคลากร         รวม 143,000.-    บาท 
 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)     รวม  143,000.-    บาท 
 

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)      จ านวน     108,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม  12  เดือน   
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน   1   อัตรา  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  

 

-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง(220700)      จ านวน     35,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  

 เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ    
             จ านวน  1   อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

งบด าเนินการ ( 530000 )       รวม 390,000.-   บาท 
 ค่าตอบแทน(531000)         รวม   50,000.-   บาท 
 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)  จ านวน 50,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่ อปท. เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการอื่นที่มาช่วย 
ปฏิบัติราชการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

 

ค่าใช้สอย( 532000 )       รวม 280,000.-   บาท 
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)       จ านวน     100,000.- บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ อบต. 
 เช่นค่าลงทะเบียนการประชุม 
หรือฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

   -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น  ๆ

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320100) รวม   180,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  จ านวน  40,000.-บาท 
  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและ  
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน  
 

  - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  จ านวน   40,000.-บาท  



  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการรณรงค์การลดอุบัติเหตุ     จ านวน   20 ,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรม เช่น 
 ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
 
- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ      จ านวน   80,000.- บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องอุปโภค  
บริโภค ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ 

 

ค่าวัสดุ (533000)        รวม     50,000.-      บาท  
-วัสดุเครื่องแต่งกาย         จ านวน    2 0,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของสมาชิก  อปพร. ไร่มะขาม  
-วัสดุส านักงาน        จ านวน           10,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในศูนย์  อปพร. อบต.ไร่มะขาม 
 

-วัสดุอื่นๆ (331700)       จ านวน   10,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ใช้ในศูนย์  อปพร. ไร่มะขาม  
 

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน            10,000.-    บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 

 
 

ค่าสาธารณูปโภค(534000)      รวม  10,000.-   บาท 
 

-ค่าไฟฟ้า (340100)       จ านวน     10,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าไฟฟ้า  ส าหรับศูนย์ อปพร.ที่อยู่ในความดูแลของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 

     
งบลงทุน           รวม           -     บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ (541000 )       รวม          -     บาท 
 
 

      แผนงานการศึกษา  



 
 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)          รวม    1,570,000.-    บาท 
 

งบบุคลากร (520000)        รวม 196,000.-     บาท 
 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (522000)     รวม  196,000.-    บาท 
-เงินเดือนพนักงาน(220100)      จ านวน    80,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าเงินเดือนพนักงาน   รวม 12 เดือน  ให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กฯ  

 

-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน  (220200)       จ านวน      18,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้กับพนักงานส่วนต าบล 

          จ านวน  1   อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กฯ 
 

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)      จ านวน    80,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจ้างพนักงานจ้าง  รวม  12  เดือน  ให้กับ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1  อัตรา 
ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล 

 

-เงินเพิ่มพนักงานจ้าง(220700)      จ านวน     18,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   
เงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  อัตรา  
 

งบด าเนินการ (530000)       รวม 938,000.-     บาท 
 

 ค่าตอบแทน(531000)          รวม    50,000.-       บาท  
 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.   จ านวน  30 ,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
 เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการ อื่นที่มาช่วย ปฏิบัติราชการ 
 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

 
-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)      จ านวน    5,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  



-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)     จ านวน  5,000.-     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ า 

 

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)     จ านวน   10,000.-  บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้กับ 
พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า 

 

ค่าใช้สอย (532000)       รวม 568,000 .-   บาท 
 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)     จ านวน    320,000.-     บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ  อบต.  
เช่นค่าลงทะเบียนการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

   -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
   -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  

โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
   -ค่าตักสิ่งปฏิกูล  
   -ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างล้างฟิล์ม-อัดรูป ,  

-ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ ์
หรือจัดท าป้ายต่างๆตามนโยบายของส่วนราชการอื่นๆ ฯลฯ 

 -ค่าจ้างกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ เด็ก เยาวชน ต าบลไร่มะขาม    
 -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
 

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(320200)     จ านวน    10,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล หรือ 
ส่วนราชการ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน 
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ 
หรืคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือ 
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ และงานรัฐพิธีส าคัญต่าง  ๆ

 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)  รวม  238,000.-  บาท 



 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ   จ านวน    10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ส าหรับ 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา หรือ 
ไปศึกษาดูงานของพนักงาน ,พนักงานจ้าง 

 

-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม    จ านวน   10,000.-  บาท 
         เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

-โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็ก   จ านวน     3,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

  

-โครงการอบรมสุขภาพตามช่วงฤดูกาล    จ านวน   5,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการ เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  
 

-ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จ านวน    100,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ต าบลไร่มะขาม 

 -โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    10,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  

 -โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน    จ านวน    10,000. บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  

 
 
 



 -โครงการการศึกษาเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนช่วงปิดเทอม   จ านวน  50,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  

 

 -โครงการอบรมและทัศนศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน   จ านวน  30,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  

 

 -โครงการส่งเสริมให้ประชาชนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมปลาย  จ านวน  10,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินการเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม  

 
ค่าวัสดุ  (533000)           รวม     320,000.-     บาท  

 

-วัสดุส านักงาน   (330100)           จ านวน        40,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุส านักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม  
สมุด แผงปิดประกาศ กระดานไวท์ บอร์ด    
ผงหมึกถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

 

-วัสดุงานบ้านงานครัว  ( 330300 )       จ านวน      25,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด ไม้ถูพื้น จานรองแก้ว  ฯลฯ 
 

-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ( 330900 )     จ านวน       5,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น เวชภัณฑ์  
 น้ ายาต่างๆ ส าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ 

 

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ( 331100 )      จ านวน      10,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน  
ภาพถ่ายดาวเทียม กระดาษโปสเตอร์  ฯลฯ 

 



-วัสดุเครื่องแต่งกาย ( 331200 )           จ านวน      20,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ  
กางเกง เครื่องหมาย ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ผ้ากันเปื้อน  ฯลฯ 

-วัสดุการศึกษา ( 331500 )            จ านวน     20,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่า  

จัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียน การสอน  
แบบหุ่นจ าลอง ต่างๆ    ฯลฯ 
 

-วัสดุคอมพิวเตอร์ ( 331400 )           จ านวน         30,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์  
หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง    ฯลฯ 
 

-วัสดุอื่นๆ ( 331700 )             จ านวน     10,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะประเภทอื่นๆ   ฯลฯ 
 

-ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กเล็กต าบลไร่มะขาม , โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย    จ านวน   160,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าจัดหาอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลไร่มะขามและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย       
    

 

งบลงทุน                                รวม  186,000.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม   186,000 .-   บาท 
 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์     จ านวน      26,000 .-บาท 
      เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่ารายจ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให ้
สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท 

 
 

  ค่าครุภัณฑ ์       จ านวน      -      บาท 
 
 

   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(542000)      จ านวน        160,000.-บาท 
 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม  จ านวน       72,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม  
  โดยการถมดินและปลูกหญ้า รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. 
 



 

 - โครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน     5,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ค่าติดตั้งเครื่องตัดไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม  
  จ านวน 1 เครื่อง   
  

- โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน     28,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ค่าติดตั้งมุ้งลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม  
  จ านวน 40 บาน ขนาดกว้าง 065 เมตร ยาว 1.10 เมตร บานละ 700 บาท 
  

 -โครงการปรับปรุงรางน้ าฝนสังกะสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  17,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ค่าปรับปรุงรางน้ าฝนสังกะสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไร่มะขาม  
  ยาว 40 เมตร พร้อมกรวยรับน้ าฝนจ านวน 4 จุด และท่อรับน้ าฝน 4 จุด 
 

 -โครงการติดตั้งพัดลมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 10 ตัว  จ านวน  26,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ค่าติดตั้งพัดลมติดเพดาน(แมลงปอ 56”)  จ านวน  4  ต้ว   ตัวละ 3,200 บาท 
  ค่าติดตั้งพัดลมเพดาน 16”           จ านวน  4  ตัว   ตัวละ 2,200 บาท 
  ค่าติดตั้งพัดลมผนัง    18”  จ านวน  2  ตัว  ตัวละ 2,000 บาท 
 

 -โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 จุด จ านวน  12,000.- บาท  
  เพื่อจ่ายเป็น  
  ติดตั้งบริเวณสนามเด็กเล่น ขนาดยาว 6 เมตร สูง 1.20 เมตร  เป็นเงิน 5,000 บาท 
  ติดตั้งบริเวณห้องอาหาร  ขนาดยาว 6 เมตร สูง 1.20 เมตร    เป็นเงิน 5,000 บาท 
  ติดตั้งบริเวณห้องน้ า-ห้องครัว ขนาดยาว 1.30 เมตร สูง 1.20 เมตร เป็นเงิน 2,000 บาท 
  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง    จ านวน      -      บาท 
  
 
งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม 250,000.-   บาท 
 

เงินอุดหนุน(561000)       รวม 250,000.-   บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)           จ านวน    250,000.-  บาท 
-อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย(อาจบ ารุง) 

 
 

 
 



แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)   รวม  390,000  .- บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)        รวม 300,000.-    บาท 
ค่าใช้สอย(532000)       รวม 300,000.-   บาท 

 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)   รวม  300,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  จ านวน  40,000.-บาท 
 ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและ  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน  
 

 -ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ  จ านวน    50,000.-     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง  ๆ
ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน    50,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่นค่าจัดซื้อวัคซีน ค่ายาคุมก าเนิด ค่าไซริงค์ ค่าเข็มฉีดยา   
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน ในการฉีดวัคซีน เป็นต้น 
 

-ค่าใช้จ่ายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   จ านวน   30,000.-    บาท 
   เพื่อจ่ายเป็น  

  ค่าใช้จ่ายต่างๆในกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
  เช่นพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ค่าน้ ามัน  เป็นต้น 
 

-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสุขภาวะต าบล    จ านวน    20,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ    จ านวน    15,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดอบรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
    



 
-ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ อสม.   จ านวน    15,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน   จ านวน    20,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ    จ านวน    20,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนามัยสายใยจากแม่สู่ลูก   จ านวน    20,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ทันตสุขภาพส าหรับเด็กนักเรียน  จ านวน    15,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการส าหรับเด็ก  จ านวน    5,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกจิกรรม เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม   
 
 
 
 



งบเงินอุดหนุน(560000)                     ร วม    90,000.-   บาท 
 

 เงินอุดหนุน  (561000)             รวม 90,000.-   บาท  
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)     จ านวน      -      บาท 
 

-เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400)         จ านวน      90,000.-   บาท  
 
-อุดหนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน             จ านวน   90,000.-   บาท  

เพื่อจ่ายเป็น 
-เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานให้กับ 
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสาธารณสุขมูล 
ฐานหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 – 9   ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพต าบลไร่มะขาม 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ (00232)      รวม   -      บาท 
 

งบด าเนินการ (530000 )       รวม         -     บาท 
 
ค่าวัสดุ (533000)          รวม         -      บาท 

 

ค่าใช้สอย( 532000 )        รวม      -     บาท 
 

งบเงินอุดหนุน(560000)        รวม      -     บาท 
 

เงินอุดหนุน(561000)        รวม      -     บาท 
 
 

งบลงทุน                                 รวม      -         บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        รวม       -         บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์            รวม   -        บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ประมาณการราย  จ่ายรวม  3,964,720 .-   บาท แยกเป็น  
 

1.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00110)    รวม 1,547,000.-  บาท 
 

 งบบุคลากร(520000)        รวม   627,000.-   บาท 
 

 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(522000)     รวม   627,000.-   บาท 
- เงินเดือนพนักงาน(220100)      จ านวน 352,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าเงินเดือนพนักงานรวม 12 เดือน ให้กับพนักงานส่วนต าบล  
จ านวน  2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ต าแหน่งนายช่างโยธา 

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220600)      จ านวน   25,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
ให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งนายช่างโยธา 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)       จ านวน  150 ,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง รวม 12 เดือน  ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

- เงินเพิ่มพนักงานจ้าง (220700)      จ านวน    100,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เงินเพิ่มต่างๆเช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มคุณวุฒิ 
ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง คนงานทั่วไปจ านวน  2 อัตรา 

 

งบด าเนินการ(531000)        รวม 920,000.-      บาท 
 

ค่าตอบแทน(531000)       รวม 1 50,000.-      บาท 
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(310100)  จ านวน 30,000.-  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
เช่น ค่าตอบแทนข้าราชการ อื่นที่มาช่วย ปฏิบัติราชการเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)      จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให ้
กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 

 



-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)     จ านวน    10,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 

-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(310600)     จ านวน   100,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้กับพนักงานส่วนต าบล 

 

ค่าใช้สอย (532000)       รวม 560,000.-   บาท 
 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)     จ านวน    510,000.-     บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของ  อบต. 
 เช่นค่าลงทะเบียนการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น 

 -ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
 -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง  

โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 -ค่าตักสิ่งปฏิกูล  
 -ค่าระวางบรรทุก  
 -ค่าเบี้ยประกัน  
 -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  
 -ค่าซักฟอก  

-ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า  
การเพิ่มก าลังไฟฟ้า/ขนาดมิเตอร์ การขยายเขตไฟฟ้า  
การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 

 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จ านวน  30,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ส าหรับ 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน 

 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)      จ านวน     20,000.-     บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอื่น  ๆ
ที่มีราคาไม่เกิน 5,000  บาท เช่นวัสดุต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ
 
 



 

ค่าวัสดุ  (533000)         รวม     210,000.-     บาท  
 

-วัสดุส านักงาน   (330100)         จ านวน      20,000.-     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าวัสดุส านักงาน เครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม สมุด 
 แผงปิดประกาศ กระดานไวท์ บอร์ด ผงหมึกถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 

-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( 330200 )     จ านวน       100,000.-    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ ฟิวส์ ปลักไฟ  
 สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟ  ฯลฯ 

-วัสดุก่อสร้าง  ( 330600)     จ านวน         50,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน ทราย หิน ท่อระบายน้ า  ฯลฯ 
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)    จ านวน         10,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน  
ภาพถ่ายดาวเทียม กระดาษโปสเตอร์  ฯลฯ 

-วัสดุคอมพิวเตอร์ ( 331400 )         จ านวน         30,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์  
หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นกรองแสง    ฯลฯ 
 

2.งานเคหะและชุมชน        รวม      2,417,720.-   บาท 
 

งบลงทุน                                รวม      2,417,720.-   บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง       รวม     2,362,720. -    บาท 
ค่าครุภัณฑ์           รวม      55,000.-   บาท 
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          จ านวน  35,000.-บาท  
1.โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากจานดาวเทียม GPS จ านวน 1 เครื่อง     จ านวน     35,000.-   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น  

-ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากจานดาวเทียม GPS จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 



 
-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์     จ านวน      20,000 .-บาท 
     เพื่อจ่ายเป็น 
     -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ 
      ใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท 

 

  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง (542000)                 รวม       2,362,720.-   บาท 
 

1. โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บของ อบต.ไร่มะขาม     จ านวน  85,000.- บาท 
 เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องเก็บของ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 3.00 เมตร  
    รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต. สถานที่ก่อสร้าง อบต.ไร่มะขาม หมู่ที่ 7 บ้านศาลเจ้างิ้ว  
 อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี (ด้านหลังที่ท าการ อบต.ไร่มะขาม)  
 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ าลาด   จ านวน  510,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  
 - ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก  
 ตามสภาพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ าลาด ต าบลไร่มะขาม อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
 (จากบ้านนางสมปอง สาระเห็ด ถึงบ้าน นางสมศรี  ชั้วสมิง) 
  

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5    จ านวน  765,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  
 - ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380เมตร  

 หนา 0.15 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางบางช่วง และฝังท่อระบายน้ า ø 0.80 เมตร 
 จ านวน 2 จุด ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.  
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5  ต าบลไร่มะขาม  
 อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  (จากหน้าร้านค้านายมานะ กลัดเข็มทอง ถึง บ้านนายสมชาย สีฟ้า) 
 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย    จ านวน  520,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  
 - ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร  
 พร้อมขยายไหล่ทางบางช่วง  รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.  
 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5  บ้านฝั่งห้วย ต าบลไร่มะขาม  
 อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  (จากบ้านนางสวิง  พัดทอง ถึง สะพานคอนกรีต) 
 
 



5. โครงการก่อสร้างถนนดินหมู่ที่ 8 บ้านไร่สัตว์      จ านวน  280,000.- บาท  
 เพื่อจ่ายเป็น  
 - ค่าก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 เมตร  
 หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  

 ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า ø 0.60 เมตร 
 จ านวน 1 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านไร่สัตว์ ต าบลไร่มะขาม อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
  (จากบ้านนายสมพร  ศรีอุทัย – บ้านนายกรีฑา สะอาดนัก) 
 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(421000)                 จ านวน     202,720. -  บาท 
      เพื่อจ่ายเป็น 

-ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น  
      -การบ ารุงปรับปรุงซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน    
     - การบ ารุงปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และต าบล หมู่ที่ 1 – 9  
     -การบ ารุงปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในต าบล  หมู่ที่  1 – 9    
     - การบ ารุงปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมูที่ 1 – 9 

      - การบ ารุงปรับปรุงซ่อมแซม ลอก คู คลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืชในคูคลอง 
   ล าห้วย เพื่อการเกษตรฯลฯ 

         หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 
  
 
  
 
 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   รวม 543,000.-      บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)        รวม 453,000.-     บาท 
 

ค่าใช้สอย(532000)        รวม 453,000.-     บาท 
 

-รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) รวม 453,000.-   บาท 
- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติหรือมีส่วนร่วมระบอบประชาธิปไตย        

จ านวน   10,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการปกป้องสถาบันส าคัญชองชาติ  
หรือการมีส่วนในระบอบประชาธิปไตย เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ ์
 ค่าใช้จ่าย ในการกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

   ที่ใช้ในกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร       จ านวน  9,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณ วิทยากร  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จ านวน  30,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้าน การป้องกันและแก้ไข  
บ าบัด  ด้านยาเสพติด การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน  จ านวน  10,000.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

   -ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติดต าบลไร่มะขาม     จ านวน    1 50,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 
 
 

 



- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ต าบลไร่มะขาม    จ านวน  15,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลไร่มะขาม     จ านวน  10,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการอบรมให้ความรู้กลุ่มต่างๆของต าบลไร่มะขาม      จ านวน  30,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จ านวน  15,000.-
บาท 

เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนระดับต าบล   จ านวน  15,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุกหมู่      จ านวน 30,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 



- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน 
       องค์การชุมชนระดบัต าบลไรม่ะขาม        จ านวน  20,000.-บาท 

เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ         จ านวน  40,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง      จ านวน  20,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรสตรี           จ านวน  20,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์           จ านวน 15,000.-บาท 
เพื่อใช้จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

- ค่าใช้จ่ายการประชาคมหมู่บ้านหรือต าบล    จ านวน  14,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชาคม เช่นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดประชาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม 90,000.-   บาท 
 

เงินอุดหนุน(561000)       รวม 90,000.-   บาท 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ( 610200)           รวม     30,000.-  บาท 
 

-อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จ านวน  30,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะต้านยาเสพติด อ าเภอบ้านลาด 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงานตามโครงการ 

เงินอุดหนุนเอกชน ( 610300)           รวม     60,000.-  บาท 
 

-อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลไร่มะขาม   จ านวน   30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลไร่มะขาม  
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงานตามโครงการ 
 

-อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ต าบลไร่มะขาม  จ านวน   30,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ต าบลไร่มะขาม 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ประมาณการรายจ่าย   รวม 441,000.-   บาท แยกเป็น  
 

1.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)    รวม   30,000.-  บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)        รวม 30,000.-  บาท 
 

ค่าใช้สอย  (532000)                รวม      30,000.-  บาท 
 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) จ านวน 30,000.-  บาท 
  -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน    30,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 

งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม    .-     บาท  
 

เงินอุดหนุน (561000)       รวม  .-     บาท  
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)      รวม       .-     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.งานกีฬาและนันทนาการ(00262)         รวม 130,000.-     บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)       รวม 130,000.-      บาท 
 

ค่าใช้สอย(532000)       รวม 60,000.-      บาท 
 

  -รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (320300) จ านวน  60,000.-  บาท 
 

   -โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขัน     จ านวน    30,000.-   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับต่างๆ  
เช่นค่าชุดกีฬา ถุงเท้า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 

   -โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส าหรับเด็กและเยาวชน   จ านวน    30,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่าย โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าของขวัญ ของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

 
ค่าวัสดุ  (533000)         รวม    70,000.-     บาท 

 

 -วัสดุกีฬา  ( 331300)           จ านวน      70,000.-     บาท 
  เพื่อจ่ายเป็น 

 ค่าวัสดกุีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
 ให้กับหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่ และ อบต.ไร่มะขาม  

 
งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม  .-       บาท 
 

เงินอุดหนุน 561000       รวม    .-       บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)     รวม         241,000.-     บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)       รวม    201,000.-    บาท 
 

ค่าใช้สอย (532000)         รวม        201,000.-   บาท 
 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)      จ านวน    80,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

  - ค่าจ้างเหมาครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ(320300) จ านวน 121,000.- บาท 
-โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา      จ านวน   6,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเทียนแห่พรรษา  เครื่องไทยทาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

-โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ   จ านวน   30,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ของขวัญ พวงมาลัยดอกไม้  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ เด็ก เยาวชน จ านวน   20,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม โครงการพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต      จ านวน   15,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

-โครงการเด็กไทยมารยาทดี เด็กดีมารยาทงาม         จ านวน   5,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 



 
-โครงการผลิตของเล่นเด็กจากเศษวัสดุท้องถิ่น         จ านวน   5,000.-   บาท 

เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน  และค่าวัสดุอื่นๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

-โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญส าหรับเด็กนักเรียน        จ านวน   10,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น  
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ศิลปะมรดกลิเกไทย         จ านวน   30,000.-   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์การซ้อม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

 

งบเงินอุดหนุน(560000)      รวม 40,000.-      บาท  
 

 เงินอุดหนุน (561000)       รวม 40,000.-       บาท  
 

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)          จ านวน    40,000.-  บาท 
 

   -อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร            จ านวน   10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าอุดหนุนการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ให้แก่ที่ท าการ 
ปกครองอ าเภอบ้านลาด (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจ 
ให้แก่ อปท.แล้ว)      
 

   -อุดหนุนการจัดงานวัวเทียมเกวียนอ าเภอบ้านลาด           จ านวน   30,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าอุดหนุนการจัดงานวัวเทียมเกวียน ของอ าเภอบ้านลาด 
 ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านลาด (จะด าเนินการได้ต่อ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ 
กระจายอ านาจให้แก่ อปท.แล้ว)      
 

 
  



แผนงานการเกษตร 
 

ประมาณการรายจ่าย  รวม 115,000 .-   บาท แยกเป็น  
 

1.งานส่งเสริมการเกษตร (00321)             รวม    30,000.-   บาท 
 

งบด าเนินการ(530000)           รวม    30,000.-   บาท 
 

ค่าใช้สอย(532000)        รวม    30,000.-   บาท 
-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)จ านวน  30,000.-  บาท 

-ค่าใช้จ่ายการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูว้ิถีชิวิตเกษตรพอเพียง  จ านวน   10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า  สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

-ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ านวน   10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า  สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
 

-โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน   10,000.-    บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่า  สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที ่
จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 
งบเงินอุดหนุน(560000)       รวม    -  บาท  

 

 เงินอุดหนุน(561000)        รวม   -  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (00322)      รวม    85,000.-   บาท 
 

งบด าเนินการ(532000)        รวม   85,000.-   บาท 
 

 ค่าใช้สอย(532000)        รวม    85,000.-  บาท 

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)    จ านวน   85,000.-  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day)   จ านวน   20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ  ค่าน้ ามัน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 - ค่าใช้จ่ายการรณรงค์พัฒนาก าจัดวัชพืช คู คลอง แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร   จ านวน    20,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าน้ ามัน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

 - โครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา      จ านวน  15,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ ค่าน้ ามัน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน    30,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าน้ ามัน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนงานงบกลาง 
 

งบกลาง(00411)        รวม 484,400.-     บาท 
 

 งบกลาง(510000)       รวม 484,400.-     บาท 
 

-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)       จ านวน      100,000.-    บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็น  

ค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคม แก่ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
ของ อบต.ไร่มะขาม 

 

-เงินส ารองจ่าย(111000)         จ านวน        100,000.-   บาท 
 -เพื่อจ่ายในกรณีที่จ าเป็นในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์  

 ได้ล่วงหน้า เช่น กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
           เกิดขึน้เพือ่บรรเทาสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหา 
           ความเดือดร้อนของประชาชน 
 

-รายจ่ายตามข้อผู้พัน(111100)       จ านวน 284,400.-  บาท 
-เพื่อจ่ายเป็น  
เงินทุนการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน ส าหรับ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทส าหรับ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
 รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐ ในหลักสูตรต่าง  ๆ
 ปี ละ 66,000  บาทต่อคนต่อรุ่น  
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
 ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร ์สาขาวิชาการ 
ปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่นกับสถาบันการศึกษาที่ม ี
ข้อตกกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ปีละ 33,000  บาทต่อ 1 คนต่อรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 



-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.ไร่มะขาม  
จ านวน  60,000.-  บาท 

 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไร่มะขาม  จ านวน    50,000.-   บาท 
 

-เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) (120100) จ านวน    114,400.-   บาท 
 -เพื่อจ่ายเป็น  

เงินสมทบเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
 

-เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (110900)        จ านวน   60,000.-   บาท 
-เพื่อจ่ายเป็น 
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 10 คนๆละ 500 บาท/เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือน  กันยายน  2557   รวม 12  เดือน 
 

 
 

******************************************** 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   

1. งานบริหารทั่วไป     6,201,660.-บาท  
2. งานบริหารงานคลัง     1,928,220.-บาท  
3. งานบริหารงานคลัง       533,000.-บาท  
4. แผนงานการศึกษา     1,570,000.-บาท  
5. แผนงานสาธารณสุข        390,000.-บาท  
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์     -  
7. แผนงานเคหะและชุมชน    3,843,720.-บาท  
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     543,000.-บาท  
9. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            331,000.-บาท  
10. แผนงานการเกษตร        115,000.-บาท  
11. แผนงานงบกลาง        484,400.-บาท  

 
 

รวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2557   
 15,940,000.-บาท 

 
 


