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ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ของ 

 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย    
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
 

  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารองค�การบริหารส!วนตําบล  จะได�เสนอร!างข�อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ!ายประจําป+ต!อสภาองค�การบริหารส!วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู�บริหาร
องค�การบริหารส!วนตําบล  จึงขอแถลงให�ท!านประธานและสมาชิกทุกท!านได�ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในป+งบประมาณ พ.ศ. 2557    ดังต!อไปนี้ 
 

  1. สถานะการคลัง 
     ในป+งบประมาณ พ.ศ. 2557  องค�การบริหารส!วนตําบลได�ประมาณการรายรับโดยดูจาก
ฐานะรายได�ของป+  2557  ประมาณการรายรับไว� จํานวน  21,200,000   บาท โดยในส!วนของรายได�ท่ี
องค�การบริหารส!วนตําบลจัดเก็บเอง จะได�ปรับปรุงการจัดเก็บให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในส!วนของงบประมาณ
รายจ!ายได�กําหนดวงเงินรายจ!ายไว�    จํานวน    21,200,000   บาท   คาดว!าจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะด�านต!าง ๆ ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององค�การบริหารส!วนตําบลเป=นการ
จัดทํางบประมาณแบบสมดุล  ( รายจ!ายเท!ากับรายรับ )  นอกจากนั้นขณะนี้องค�การบริหารส!วนตําบลมีเงินสะสม   
คงเหลือ   2,103,347.22  บาท 
 
 

  2. การบริหารงบประมาณในป ท่ีผ�านมาและป ป<จจุบัน 
      ในป+งบประมาณท่ีผ!านมาแม�ว!ารายรับขององค�การบริหารส!วนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับภารกิจต!างๆ ท่ีจะต�องดําเนินการเพ่ือบริการให�แก!ประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายก็ตาม  
แต!องค�การบริหารส!วนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการได�ครอบคลุมทุก ๆ ด�านตามท่ีได�ต้ังงบประมาณรายจ!ายไว�
ครบถ�วนทุกรายการ   
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2.1 รายรับ  ป งบประมาณ   2557    ประมาณการไว� รวมท้ังส้ิน   21,200,000 บาท 
 

รายรับ 
รับจริง 

ป  2555 
ประมาณการ 

ป  2556 
ประมาณการ 

ป  2557 

 

หมายเหตุ 

ก. รายได�ภาษีอากร 
   1. หมวดภาษีอากร 
      1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
      1.2  ภาษีบํารุงท�องท่ี 
      1.3  ภาษีปEาย 
      1.4  ภาษีอากรรังนกอีแอ!น 
   2. หมวดภาษีจัดสรร 
      2.1 ภาษีมูลค!าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ 
      2.2  ภาษีมูลค!าเพ่ิม 1 ใน 9 
      2.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
      2.4  ภาษีสุรา   
      2.5  ภาษีสรรพาสามิต 
      2.6  ค!าภาคหลวงแร! 
      2.7  ค!าภาคหลวงปJโตรเลี่ยม 
      2.8  เงินท่ีเก็บตามกฎหมาย
ว!าด�วยอุทยานแห!งชาติ 
      2.9  ค!าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ข. รายได�ท่ีมิใช�ภาษีอากร 
     1. หมวดค�าธรรมเนียม 
       ค�าปรับและใบอนุญาต 
     1.1 ค!าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 
     1.2 ค!าปรับผู�กระทําผิดกฎ
จราจรทางบก 
     1.3 ค!าปรับการผิดสัญญา 
     1.4 ค!าปรับผู�กระทําผิดตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� 

12,756,525.95 
746,563.73 
140,189.00 

91,549.68 
2,488.00 

512,337.05 
12,009,962.22 

 
6,122,763.45 
2,367,375.15 

154,151.23 
1,072,223.57 
1,926,959.53 

34,375.21 
34,375.21 

 
36,795.12 

 
 

217,043.00 
50,939.84 

 
104,500.00 

 
69.84 

 
2,200.00 

48,220.00 
 

500.00 

10,992,000.00 
612,000.00 
130,000.00 

80,000.00 
2,000.00 

400,000.00 
10,380,000.00 

 
5,000,000.00 
2,300,000.00 

- 
950,000.00 

1,800,000.00 
50,000.00 
50,000.00 

 
30,000.00 

 
 

200,000.00 
685,500.00 

 
105,500.00 

 
1,000.00 

 
3,000.00 

100,000.00 
 

1,000.00 

12,673,500 
722,500.00 
140,000.00 

80,000.00 
2,500.00 

500,000.00 
11,951,000.00 

 
6,000,000.00 
2,367,000.00 

154,000 
1,100,000.00 
2,000,000.00 

34,000.00 
78,000.00 

 
1,000.00 

 
 

217,000.00 
697,800.00 

 
105,500.00 

 
52,800.00 

 
1,000.00 

50,000.00 
 

500.00 
 

 

 



- 4 – 
 

รายรับ 
รับจริง 

ป  2555 
ประมาณการ 

ป  2556 
ประมาณการ 

ป  2557 

หมายเหตุ 

       1.5 ค!าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
2. หมวดรายได�จากทรัพย�สิน 
    2.1 ค!าดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร 
 
3. หมวดรายได�จากสาธารณ-ู 
    ปโภค และการพาณิชย� 
   3.1 เงินช!วยเหลือจากการ
ประปา 
   3.2  รายได�จากสาธารณูปโภค
อ่ืน ๆ 
 
4.  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 

4.1 ค!าขายแบบแปลน 
4.2 รายได�เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 

 
ค. รายได�จากทุน 
     1. ค!าขายทอดตลาด
ทรัพย�สิน 
ง. เงินช�วยเหลือ 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
    
     
     
     
    
                    

 

100.00 
151,460.15 
151,460.15 

 
 

571,142.00 
 

558,392.00 
 

12,750.00 
 
 

46,605.00 
44,000.00 

2,605.00 
 
- 
- 
 

7,149,117.00 
7,149,117.00 

 
 

- 
40,000.00 
40,000.00 

 
 

510,000.00 
 

500,000.00 
 

10,000.00 
 
 

30,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

 
- 
- 
 

7,100,000.00 
7,100,000.00 

 

- 
100,000.00 
100,000.00 

 
 

510,000.00 
 

500,000.00 
 

10,000.00 
 
 

35,000.00 
20,000.00 
15,000.00 

 
       - 

1,000.00 
 

7,594,920.00 
7,594,920.00 

 

 

รวมรายรับท้ังส้ิน 20,725,789.94 18,777,500.00 21,200,000.00 
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2.2 รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
 

ด�าน/แผนงาน 
 

จ!ายจริง 
ป+ 2555 

งบประมาณ 
ป+ 2556 

งบประมาณ 
ป+ 2557 

 
หมายเหต ุ

ด�านบริหารท่ัวไป 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
-แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห� 
ด�านการเศรษฐกจิ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย� 
ด�านการดําเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง 

 
  9,069,280.00 

80,000.00 
 

2,396,270.00 
250,000.00 

4,481,220.00 
 

1,119,500.00 
165,000.00 

- 
 

120,000.00 
380,000.00 

 
1,485,730.00 

 
9,938,780.00 

100,000.00 
 

2,336,920.00 
260,000.00 

3,541,750.00 
 

1,159,500.00 
65,000.00 

- 
 

120,000.00 
380,000.00 

 
875,550.00 

 
10,567,300.00 

120,000.00 
 

3,090,840.00 
210,000.00 

4,502,600.00 
 

1,299,500.00 
110,000.00 

- 
 

120,000.00 
380,000.00 

 
779,760.00 

 

 
2.3 รายจ�ายตามงบประมาณ 

 
หมวด 

จ!ายจริง 
ป+ 2555 

งบประมาณ 
ป+ 2556 

งบประมาณ 
ป+ 2557 

 
หมายเหต ุ

1. งบกลาง  
2. งบบุคลากร 
    -  เงินเดือน  (ฝQายการเมือง) 
    -  เงินเดือน  (ฝQายประจํา)  
3.  งบดําเนินการ 
   -  ค!าตอบแทน 
   -  ค!าใช�สอย 
   -  ค!าวัสด ุ
   -  ค!าสาธารณูปโภค 
4.  งบลงทุน 
   -  ค!าครุภณัฑ� 
   -  ค!าท่ีดินและสิ่งก!อสร�าง 
5. หมวดเงินอุดหนุน  
6. หมวดรายจ�ายอ่ืน 

403,054.00 
 

3,029,408.00 
3,623,769.86 

 
1,314,523.25 
2,824,607.10 

1,076,210 
670,451.43 

 
214,300.00 

3,291,304.00 
2,058,750.82 

- 

875,550.00 
 

3,089,520.00 
4,546,740.00 

 
823,270.00 

3,878,720.00 
1,172,500.00 

667,000.00 
 
- 

2,046,000.00 
1,678,200.00 

- 

622,760.00 
 

3,089,520.00 
4,405,680.00 

 
656,400.00 

2,478,000.00 
2,260,340.00 

667,000.00 
 

306,700.00 
2,933,000.00 
2,085,000.00 

- 
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เงินกู�   เงินจ�ายขาดเงินสะสม    
 

 

จ!ายจาก 
 

รายการ 
ป+ 2555 

(เป=นเงิน/บาท) 
ป+ 2556 

(เป=นเงิน/บาท) 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เงินจ!ายขาดจากเงิน 
    สะสม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1.1 งานไฟฟEาถนน  

1.2  แผนงานการพาณิชย� 
     1.2.1  งานปรับปรุงระบบ 
  ประปา 
1.3  แผนงานการศึกษา 
      1.3.1 งานระดับก!อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
    -  ค!าตอบแทนครูผู�ดูแลเด็ก  
    -  ค!าตอบแทนผู�ดูแลเด็กเล็ก 
    -  สมทบประกันสังคม 
    -  ค!าครุภัณฑ� 
1.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
     1.4.1  งานกีฬาและนันทนาการ 
1.5  แผนงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห� 
     1.5.1  งานสงเคราะห�ผู�สูงอายุ 
ผู�พิการ 
1.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชน 
  1.6.1 งานส!งเสริมและสนับสนุน
ความเข�มแข็งของชุมชน 
2.1  แผนงานการเคหะและชุมชน 
    2.1.1  งานไฟฟEาและถนน 
2.2   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   2.2.1 งานบริหารท่ัวไป 

 
- 
 
 

- 
 
 
 

491,520.- 
492,000.- 

24,600.- 
- 
 
 

- 
- 
 

4,667,700.- 
337,000.- 

- 
 
 

175,000.- 
 

- 
 

1,766,515.47 

 
- 
 
 

- 
 
 
 

360,000 .- 
540,000 .- 

27,000 .- 
65,600.- 

 
 

- 
- 
 

5,589,600 .- 
408,000 .- 

- 
 
 

127,500 .- 
 

- 
 

-  
    

 
 
 
 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
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ส�วนท่ี 2 

 
ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 

 
 

เรื่อง 
 
 

งบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
 

อําเภอหลังสวน    จังหวัดชุมพร 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป    

ขององค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 

------------------------------- 
หลักการ 

 

งบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น   ยอดรวม     21,200,000.00        บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังน้ี 
 

ก. ด�านบริหารท่ัวไป 
1. แผนงานบริหารท่ัวไป     ยอดรวม             10,567,300.00            บาท 

  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม                120,000.00           บาท 
ข. ด�านบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา      ยอดรวม             3,090,840.00            บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม                210,000.00            บาท  
  

3. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม             4,522,600.00           บาท   
4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  ยอดรวม             1,299,500.00             บาท 
    และนันทนาการ 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห�  ยอดรวม                           -            บาท 
6. แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ยอดรวม             110,000.00             บาท 

ค. ด�านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม                 120,000.00          บาท 

 2.แผนงานการพาณิชย�   ยอดรวม                 380,000.00             บาท 
ง. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 
 1. แผนงานงบกลาง      ยอดรวม                 779,760.00               บาท
   

เหตุผล 
 

  เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหาร ท่ีได�วางแผนไว�ตามแผนพัฒนาองค�การ
บริหารส!วนตําบลตลอดป+งบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงเสนอร!างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป+งบประมาณ 
พ.ศ. 2557   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต!อไป 
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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 

งบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
--------------------------- 

  โดยท่ีเป=นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ!ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2557  อาศัยอํานาจ      
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส!วนตําบล   พ.ศ. 2537   และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึง      
(ฉบับท่ี 5)  มาตรา  87  จึงตราข�อบัญญัติงบประมาณตําบลข้ึนไว� โดยความเห็นชอบของสภาองค�การบริหารส!วน
ตําบลหาดยาย และโดยอนุมัติของนายอําเภอหลังสวน    ดังต!อไปนี้ 

  ข�อ 1  ข�อบัญญัติองค�การบริหารส!วนตําบลนี้เรียกว!า ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ!ายประจําป+
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ข�อ 2  ข�อบัญญัติองค�การบริหารส!วนตําบลนี้ ให�ใช�บังคับ ต้ังแต!วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556     
เป=นต�นไป 
  ข�อ 3  งบประมาณรายจ!ายประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2557  ให�ต้ังจ!ายเป=นจํานวนรวมท้ังสิ้น   
21,200,000      บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังนี้ 
  ข�อ 4 งบประมาณรายจ!ายท่ัวไป 
   ก. ด�านบริหารท่ัวไป 
 (1) แผนงานบริหารท่ัวไป      ยอดรวม  10,567,300.00  บาท 
  (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม       120,000.00  บาท 
   ข. ด�านบริการชุมชนและสังคม 

(1)  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม   3,090,840.00    บาท 
 (2)  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      210,000.00    บาท   

(3)  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   4,522,600.00    บาท   
(4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  ยอดรวม   1,299,500.00    บาท 

นันทนาการ 
(5)   แผนงานสังคมสงเคราะห�   ยอดรวม                 -          บาท 
(6)   แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ยอดรวม     110,000.00    บาท 

 ค. ด�านการเศรษฐกิจ 
(1) แผนงานการเกษตร             ยอดรวม      120,000.00    บาท 
(2)  แผนงานการพาณิชย�   ยอดรวม      380,000.00    บาท 

   ง. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 
(1) แผนงานงบกลาง      ยอดรวม       779,760.00    บาท
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ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส!วนท่ี 3 
                     ข�อ 5  งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการ 
     แผนงานการพาณิชย�           ยอดรวม           - บาท 
  ข�อ 6  ให� นายกองค�การบริหารส!วนตําบลและคณะผู�บริหาร   ปฏิบัติการเบิกจ!ายเงิน
งบประมาณท่ีได�รับ อนุมัติให�เป=นไปตามระเบียบการเบิกจ!ายเงินขององค�การบริหารส!วนตําบล  
  ข�อ 7  ให� นายกองค�การบริหารส!วนตําบล  มีหน�าท่ีรักษาการให�เป=นไปตามข�อบัญญัติองค�การ
บริหารส!วนตําบลนี้ 
 
                                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ………………………………… 
 
 
 

      (ลงนาม)    ..................................................... 
        ( นายวันชัย     แสงสวุรรณ ) 

                                                   ตําแหน!ง   นายกองค�การบริหารส!วนตําบลหาดยาย 
 
 
 
   อนุมัติ 
 
 
(ลงนาม)    ..................................................... 
      (..................................................) 
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ส�วนท่ี 3 

 
รายละเอียดประกอบข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   

 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ของ 

 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
 
   - ประมาณการรายรับ 
 
   - รายจ�ายตามแผนงาน 
 
   - รายละเอียดรายจ�ายตามหน�วยงาน 
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ประมาณการรายรับ 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 

ก. รายได�ภาษีอากร    รวมทั้งสิ้น   12,673,500.-  บาท    แยกเปHน 
 

1. หมวดภาษีอากร   รวม    722,500.-  บาท  แยกเปHน 
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดินจํานวน   140,000.- บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  

เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
 1.2 ภาษีบํารุงท�องท่ี    จํานวน   80,000.- บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�เท!าเดิมท่ีผ!านมาเนื่องจาก
คาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มเท!าเดิม 

1.3 ภาษีปEาย  จํานวน     2,500.-  บาท  คําชี้แจง เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีปEายมีแนวโน�ม
ใกล�เคียงป+ท่ีผ!านมา  โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 

1.4  ภาษีอากรรังนกอีแอ!น  จํานวน    500,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  
เนื่องจากดูจากฐานรายได�  ป+ 2556  และคาดว!าจะได�รับภาษีเพ่ิมข้ึน 
 

2.  หมวดภาษีจัดสรร      รวม  11,951,000.-    บาท    แยกเปHน  
2.1  ภาษีมูลค!าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ    จํานวน  6,000,000.-   บาท  คําชี้แจง ประมาณการ

ไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
2.2 ภาษีมูลค!าเพ่ิม  1 ใน 9  จํานวน  2,367,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา

เนื่องจากดูจากฐานรายได�  ป+ 2556  และคาดว!าจะได�รับภาษีเพ่ิมข้ึน 
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน      154,000.-     บาท    
2.4 ภาษีสุรา  จํานวน  1,100,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  เนื่องจากคาด

ว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
2.5 ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  2,000,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  

เนื่องจากคาดว!าจะได�รับจัดสรรภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน  โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 
2.6  ค!าภาคหลวงแร!    จํานวน  34,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�ตํ่ากว!าป+ท่ีผ!าน  เนื่องจาก

คาดว!าการจัดเก็บภาษีปEายมีแนวโน�มลดลง   โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 
2.7  ค!าภาคหลวงปJโตรเลี่ยม   จํานวน  78,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  

เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีปEายมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน   โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 
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 2.8  เงินท่ีเก็บตามกฎหมายอุทยานแห!งชาติ  จํานวน  1,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�ตํ่ากว!า
ป+ท่ีผ!านมา  เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มลดลง 

2.9 ค!าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน   จํานวน   217,000.-   
บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�เท!ากับป+ท่ีผ!านมา  เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มสูงข้ึน 
ข. รายได�ที่มิใช�ภาษีอากร  รวมทั้งสิ้น    697,800.00.-  บาท 
1. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต  รวม  105,500.-  บาท   แยกเปHน 
 1.1   ค!าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา    จํานวน  52,800.-  บาท  คําชี้แจง  เป=นการต้ัง
ประมาณการรายรับไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  

1.2   ค!าปรับจราจรทางบก  จํานวน  1,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�ใกล�เคียงกับป+ท่ีผ!านมา  
เนื่องจากดูจากฐานรายได�  ป+ 2557 

1.3  ค!าปรับผิดสัญญา    จํานวน  50,000.-  บาท   คําชี้แจง  ประมาณการไว�ตํ่ากว!าป+ท่ีผ!านมา  
เนื่องจากคาดว!าจะได�รับจัดสรรภาษีมีแนวโน�มลดลง  โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 

1.4  ค!าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน   จํานวน  500.- บาท  คําชี้แจง  เป=นการต้ังประมาณ
การรายรับไว� 

  

2. หมวดรายได�จากทรัพย�สิน  รวม   100,000.-  บาท   แยกเปHน  
2.1  ค!าดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร   จํานวน     100,000.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ี

ผ!านมา  เนื่องจากคาดว!าจะได�รับจัดสรรภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน   โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 
 

3. หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�   รวม   510,000.-    แยกเปHน 
3.1  เงินช!วยเหลือจากการประปา   จํานวน  500,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�เท!ากับป+ท่ี

ผ!านมา  เนื่องจากคาดว!าจะได�รับจัดสรรภาษีมีแนวโน�มเท!าเดิม   โดยดูจากฐานภาษี ป+  2556 
3.2  รายได�จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ    จํานวน   10,000.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�เท!ากับป+ท่ี

ผ!านมา  เนื่องจากดูจากฐานรายได�  ป+ 2556 
4. หมวดรายได�เบ็ดเตลด็   รวม     35,000.-  บาท   แยกเปHน 
 4.1 ค!าขายแบบแปลน จํานวน   20,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการเท!ากับป+ท่ีผ!านมา   เนื่องจาก
ดูจากฐานรายได�  ป+  2556 

4.2   ค!ารายได�เบ็ดเตล็ด   จํานวน    15,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  
เนื่องจากคาดว!าการจัดเก็บภาษีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน 
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ค.รายได�จากทุน     รวมท้ังส้ิน    1,000  บาท     
-  ค!าขายทอดตลาดทรัพย�สิน จํานวน  1,000  บาท  คําชี้แจง  เป=นการต้ังประมาณการรายรับไว� 
 

ง. เงินช�วยเหลือ รวมทั้งสิ้น   7,594,920.-  บาท 
 

 หมวดเงินอุดหนุน      รวม    7,594,920.-  บาท   
 

  - เงินอุดหนุนท่ัวไป   จํานวน   7,594,920.-  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว�สูงกว!าป+ท่ีผ!านมา  โดย
ดูจากเงินอุดหนุนท่ัวไปของป+งบประมาณ  พ.ศ.  2556 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริหารท่ัวไป  ( 00100 ) 

แผนงานบริหารท่ัวไป  ( 00110 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

����เพ่ือให�การบริหารงานด�านการจัดเก็บสถิติ ข�อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 

����เพ่ือให�งานด�านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต!าง ๆ เป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทํา 
 

����การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 

����จัดเก็บสถิติข�อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 

����การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 

����จัดเก็บสถิติข�อมูลจัดทํางบประมาณ 

����อุดหนุนส!วนราชการ  เอกชน  หรือกิจการเป=นสาธารณประโยชน� 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล   งบประมาณ               14,087,600.00     บาท 
ส!วนการคลัง                                  งบประมาณ                 1,780,040.00     บาท 
      งบประมาณรวม        15,869,640.00.-   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริหารทั่วไป   (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQายการเมือง) 
เงินเดือน 

(ฝQายประจํา) 
ค!าตอบแทนใช�
สอยและวัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ!าย

อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานบริหารงานคลัง 

3,089,520.- 
- 

3,269,840.- 
1,110,840.- 

4,866,540.- 
528,200.- 

567,000.- 
100,000.- 

- 
- 

- 
- 

214,700- 
41,000- 

14,087,600 .- 
 1,780,040.- 

สนง.ปลัด 
ส!วนการคลัง 

00111 
00113 

รวม 3,089,520.-  4,380,680.- 5,394,740.- 667,000.- - - 255,700- 15,867,640.-     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริหารท่ัวไป  ( 00100 ) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ( 00120  ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การดําเนินการเก่ียวกับการปEองกันภัยฝQายพลเรือนเป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 

����เพ่ือเสริมสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของคนในชุมชน 
  
 
งานท่ีทํา 
 

����การดําเนินงานฝWกเพ่ิมเติมและสนับสนุนการดําเนินงาน  อปพร. 

����งานปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล   งบประมาณรวม           120,000.00     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

   ด�านบริหารทั่วไป   ( 00100 ) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ( 00120 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ!ายอื่น 
ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 
งานปEองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

120,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

120,000.- 

สนง. ปลัด 
 

สนง.ปลัด 

00121 
 

00123 

รวม - - 120,000.- - - - - 120,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานการศึกษา   ( 00210 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือเป=นค!าตอบแทนผู�ดูแลเด็กเล็ก 

����เพ่ือให�เด็กเล็กในศูนย�เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดี 

����เพ่ือให�ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยสําหรับเด็ก 

����เพ่ือให�เด็กมีสุขภาพท่ีดี 
 
งานท่ีทํา 
 

����งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

����อุดหนุนวัสดุการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

����ปรับปรุงซ!อมแซมอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 

����ค!าอาหารเสริม  (นม) 

����ค!าอาหารกลางวัน 

����โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน�อย 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณรวม        3,090,840.00         บาท 
 
 



 
 
 
 

-20- 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

   ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200 ) 
แผนงานการศึกษา  (00210 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทนใช�
สอยและวัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ!าย

อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานระดับก!อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

- - 1,582,840.- - 1,508,000.- - - 3,090,840.- สนง. ปลัด 00212 

รวม - - 1,582,840.-  1,508,000.- - - 3,090,840.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสาธารณสุข  ( 00220 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�บริการเก่ียวกับการสาธารณสุขเป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทํา 
 

����จัดซ้ือน้ํายาเคมีปราบยุงลาย  และสารเคมีอ่ืนๆ  เพ่ือฉีดปEองกันเชื้อมาลาเรีย , ไข�เลือดออก 

����งานประชาสัมพันธ�การปEองกันและระงับโรคติดต!อ 

����งานพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต  อบต. 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล   งบประมาณรวม        210,000.00        บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 
แผนงานสาธารณสุข  ( 00220 )     

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ!าย

อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 
 

- - 80,000.- - 130,000.- - - 210,000.- สนง. ปลัด 00223 

รวม - - 80,000.- - 130,000.- - - 210,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 
แผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) 

 
วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การบริหารท่ัวไป และการบริหารงานบุคคลเป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ  

����เพ่ือพัฒนาเส�นทางคมนาคมและไฟฟEาให�ท่ัวถึงและเหมาะสม 

����เพ่ือให�การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต�องตามสุขลักษณะ 
 
งานท่ีทํา 
 

����การบริหารงานท่ัวไป และการบริหารงานบุคคล      

����ก!อสร�างถนน       
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 
ส!วนโยธา     งบประมาณรวม      4,422,600.00        บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม   ( 00200 ) 
แผนงานเคหะและชุมชน    ( 00240 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQายประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูป

โภค 
เงินอุดหนุน 

รายจ!าย
อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 

หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมา
ณ 

รหัสบัญชี 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
2.งานไฟฟEาถนน 

 
    - 

- 

 
964,200.- 

- 

 
574,400.- 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
51,000- 

2,933,000.- 

 
1,589,600.- 
2,933,000- 

 
ส!วนโยธา 
ส!วนโยธา 

 
00241 
00242 

รวม           -  964,200.- 574,400.- - - - 2,984,000.- 4,522,600.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ( 00260 ) 
วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือเป=นการส!งเสริมและอนุรักษ�วัฒนธรรมท�องถ่ิน 

����เพ่ือเป=นการส!งเสริมการท!องเท่ียวของจังหวัดชุมพร 

����เพ่ือเป=นการส!งเสริมเยาวชนให�สนใจกีฬา 
งานท่ีทํา 

����จัดส!งเรือยาวเข�าร!วมการแข!งขันในงานประเพณีแห!พระแข!งเรือและจัดงานกีฬาอ่ืน ๆ   

����อุดหนุนกิจกรรมกีฬาในตําบล        

����อุดหนุนกิจกรรมประจําป+ของหมู!บ�าน 

����อุดหนุนวัดหาดสําราญ      

����จัดกิจกรรมงานวันเด็ก 

����จัดกิจกรรมงานวันผู�สูงวัย    

����งานพิธีทางศาสนา          

����จัดส!งเรือพระบก , กองเชียร� 

����อุดหนุนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

����โรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพบ�านในกริม 

����อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  

����อุดหนุนโรงเรียนบ�านในกริม 

����โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช 

����โครงการศึกษาดูงานนิทรรศการของนักเรียนในตําบลหาดยาย 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณรวม           1,299,500.00          บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557    
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม   ( 00200 ) 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   ( 00260 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ!า
ยอื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม
ท�องถิ่น 

- 
 

- 

- 
 

- 

942,500.- 
 

- 

- 
 

- 

102,000.- 
 

255,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

1,044,500.- 
 

255,000- 

สนง. ปลัด 
 

สนง.ปลัด 

00262 
 

00263 
รวม - - 942,500.- - 357,000.- - - 1,299,500.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  ( 00250 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����สร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

����ส!งเสริมช!วยเหลือความเป=นอยู!ของชุมชน 

����ส!งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน 
 
งานท่ีทํา 
 

����อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู!บ�าน  หมู!ท่ี  8,12 

����ค!าจัดทําโครงการอนุรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

����โครงการฝWกอบรมเยาวชนต�นแบบ 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณรวม  110,000.00         บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน   ( 00250 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ!าย
อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานส!งเสริมและ
สนับสนุนความเข�มแข็ง
ของชุมชน 
 

- -  60,000.- 
 
 
 

- 50,000.- - - 110,000.- สนง. ปลัด 00252 

รวม - - 60,000.- - 50,000.- - - 110,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านการเศรษฐกิจ  ( 00300 ) 

แผนงานการเกษตร   ( 00320 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การดําเนินการเก่ียวกับการเกษตรเป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 

����เพ่ืออนุรักษ�ธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม  ปQาไม� 
 
งานท่ีทํา 
 

����โครงการดูแลปQาเฉลิมพระเกียรติ   

����โครงการปQารักษ�น้ํา 

����เพ่ือเป=นค!าใช�จ!ายในศูนย�ถ!ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

����โครงการปลูกปQาสานสัมพันธ�วันสิ่งแวดล�อมโลก 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณรวม       120,000.00      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านการเศรษฐกิจ  ( 00300 ) 
แผนงานการเกษตร      ( 00320 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ!าย
อื่น 

ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานส!งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ�แหล!งน้ํา
และปQาไม� 

- 
 

- 

- 
 

- 

20,000.- 
 

60,000.- 

- 
 

- 

       - 
 

40,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 20,000.- 
 

100,000.- 

สนง. ปลัด 
 

สนง. ปลัด 

00321 
 

00322 
รวม - - 80,000.- - 40,000.- - - 120,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านการเศรษฐกิจ  ( 00300 ) 

แผนงานการพาณิชย�  ( 00330 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การบริหารกิจการประปาเป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทํา 
   

����จัดซ้ือวัสดุคลอรีนและสารส�ม   

����การจัดการบริหารประปา 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณ           380,000.00        บาท 



 
 
 
 
 

- 32 - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557   
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านการเศรษฐกิจ  ( 00300 ) 
แผนงานการพาณิชย�      ( 00330 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ!ายอื่น 
ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งานกิจการประปา    
 

- 
  

- 
          

50,000.- 330,000.- - - - 380,000.- สนง. ปลัด 
        

00322 
      

รวม -         - 50,000.- 330,000.-    380,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านการดําเนินการอ่ืน  ( 00400 ) 

แผนงานงบกลาง   ( 00410 ) 
 

วัตถุประสงค� 
 

����เพ่ือให�การบริหารงานท่ีไม!ใช!ภารกิจของหน!วยงานใดโดยเฉพาะ เป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ  

����เพ่ือให�การบริหารงานตามข�อผูกพันกับหน!วยงานอ่ืน เป=นไปอย!างมีประสิทธิภาพ 

����เพ่ือส!งเสริมสุขภาพประชาชนในท�องถ่ินให�เข�าถึงการรักษาพยาบาล 
 
งานท่ีทํา 
 

����สมทบกองทุนประกันสังคม                 

����สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ                      

����เงินสํารองจ!ายไว�ใช�จ!ายในกิจการท่ีไม!สามารถคาดการณ�ได�ล!วงหน�า       

����เงินทุนการศึกษา 

����งานนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน 

����โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ิน 
 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล  งบประมาณรวม             779,760.00            บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557     
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย 
อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 
รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 

ด�านการดําเนนิงานอื่น   ( 00400 ) 
แผนงานงบกลาง    ( 00410 ) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝQาย
การเมือง) 

เงินเดือน 
(ฝQาย

ประจํา) 

ค!าตอบแทน
ใช�สอยและ

วัสดุ 

ค!า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ!ายอื่น 
ค!าครุภัณฑ� 
ที่ดินและ 
สิ่งก!อสร�าง 

รวม 
หน!วยงาน 
เจ�าของ

งบประมาณ 
รหัสบัญชี 

งบกลาง - - - - -   - 779,760.- สํานักงานปลัด 00411 
รวม - - - - -   - 779,760.-   
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รายละเอียดค�าใช�จ�าย  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
 
1.  งบบุคลากร     ตั้งไว�รวม       6,384,360.-     บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายการเมือง)     3,089,520 .-     บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายประจํา)     3,294,840 .-     บาท  
 
2.  งบดําเนินการ     ตั้งไว�รวม         5,433,540.-    บาท 
 -  ค�าตอบแทน                398,200.-     บาท 
 -  ค�าใช�สอย           2,288,000.-    บาท 
 -  ค�าวัสด ุ              2,180,340.-    บาท 
 -  ค�าสาธารณูปโภค               567,000.-    บาท  
 
3.  งบลงทุน      ตั้งไว�รวม           214,700.-        บาท 
 -  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง            -           บาท 
 -  ค�าครุภัณฑ�           214,700.-        บาท 
 
4.  งบเงินอุดหนุน     ตั้งไว�รวม  2,085,000.-      บาท 
 -  เงินอุดหนุนส�วนราชการ      1,538,000.-  บาท 
 -  เงินอุดหนุนกจิการอันเปHนสาธารณประโยชน�      547,000.- บาท 
 
5.  งบรายจ�ายอ่ืน      ตั้งไว�รวม             - บาท 
 -  สนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา                -     บาท 
 

����รวมงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น      14,117,600.-     บาท 
 
 
 



-36- 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย   อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  

 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงานและแผนงาน 
                หน�วยงาน  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล    

       ด�านบริหารงานทั่วไป  (00100) 

แผนงานบริหารทั่วไป  (00111) 

งานบริหารทั่วไป  (00111) 

         1.  งบบุคลากร   (520000)    รวมเปHนเงิน     6,384,360.-  บาท 
 1.1  เงินเดือน       (ฝMายการเมือง)    (521000)   ตั้งไว�รวม   3,089,520.-   บาท    แยกเปHน 
  1.1.1 ประเภท  เงินเดือนนายก / รองนายก  (210100)   ตั้งไว�   514,080.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินเดือนนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตําแหน!ง    ต้ังจ!ายจากเงิน
รายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  1.1.2 ประเภท เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก /รองนายก  (210200 ) ตั้งไว� 
42,120.- บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนประจําตําแหน!งนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตําแหน!ง 
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  1.1.3 ประเภท เ งินค�าตอบแทนพิ เศษนายก /รองนายก  (210300 )  ตั้ ง ไว�           
42,120.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตําแหน!ง ต้ังจ!าย
จากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

1.1.4  ประเภท  เงินเดือน / ค�าตอบแทนเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล   
(210400) ตั้งไว�  86,400.-   บาท  

 เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนเลขานุการนายกองค�การบริหารส!วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ต้ังจ!าย
จากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

1.1.5  ประเภท   ค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล (210600)   ตั้งไว�  
2,404,800.-   บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนรายเดือน  ให�แก! 

-  ค!าตอบแทนประธานสภา  ฯ    เป=นเงิน       134,640.-    บาท 
-  ค!าตอบแทนรองประธานสภา ฯ    เป=นเงิน       110,160.-    บาท 
 -  ค!าตอบแทนสมาชิกสภาองค�การบริหารส!วนตําบล  เป=นเงิน    2,073,600.-    บาท 
-  ค!าตอบแทนเลขานุการสภา    เป=นเงิน         86,400.-    บาท 

ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
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 1.2   เงินเดือน  (ฝMายประจํา)  (522000)   ตั้งไว�    รวม   3,269,840.-   บาท    แยกเปHน 
  1.2.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    (220100)    ตั้งไว�    1,532,160   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินเดือน  ค!าเลื่อนข้ันเงินเดือนและค!าเลื่อนระดับ ให�แก! พนักงานส!วนตําบล  
จํานวน   9   อัตรา ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหารท่ัวไป  
(00111) 
  1.2.2  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  ของพนักงาน  (220200)  ตั้งไว�    227,520.-     บาท  
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณสมบัติท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับ
พนักงานส!วนตําบล  จํานวน  9  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   
งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  1.2.3  ประเภท  เงินประจําตําแหน�ง  (220300)   ตั้งไว�   109,200.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินประจําตําแหน!งของปลัดองค�การบริหารส!วนตําบลและหัวหน�าสํานักปลัด        
ท่ีควรได�รับตามระเบียบท่ีกําหนด ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)        
งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
     1.2.4 ประเภท ค�าจ�างลูกจ�างประจํา  (220400)     ตัง้ไว�   156,840.-   บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นค!าจ�างประจําให�แก!ลูกจ�างประจํา  จํานวน  1  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  1.2.5 ประเภท  ค�าจ�างพนักงานจ�าง  (220600)  ตั้งไว�   846,120.-   บาท   เพ่ือจ!าย
เป=นค!าจ�างของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป    จํานวน  11  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

1.2.6  ประเภท  เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ�าง (220700) ตั้งไว�   423,000.-  บาท  
เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป จํานวน 12 อัตรา   
ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเปHนเงิน   2,188,200 .-   บาท 
 2.1  ค�าตอบแทน  (531000)     ตั้งไว�รวม    398,200.-   บาท    แยกเปHน   
 -  ประเภท  ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

(310100)    ตั้งไว�    150,000.-    บาท 
 เพ่ือจ!ายเป=นเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  สําหรับ  พนักงานส!วนตําบล  ลูกจ�างประจํา  และ

พนักงานจ�างขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป=นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป+)  ประจําป+งบประมาณ  2555  
และคณะกรรมการต!าง ๆ ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งาน
บริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310300)   ตั้งไว�    10,000.-  บาท  

เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก!พนักงานส!วนตําบลและคณะผู�บริหาร ต้ังจ!ายจาก
เงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
      -  ประเภท เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล   (310500)    ตั้งไว�   30,000.-  บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาลให�แก!พนักงานส!วนตําบล และคณะผู�บริหาร  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111)  
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  -  ประเภท  ค�าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) ตั้งไว�  30,000.-    บาท   
เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก!พนักงานส!วนตําบลและลูกจ�าง/

พนักงานจ�าง   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป    
(00111) 
  -  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน   (310400)  ตั้งไว�   178,200   บาท  

เพ่ือจ!ายเป=นค!าเช!าบ�านให�แก!พนักงานส!วนตําบล ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

 

  2.2  ค�าใช�สอย  (532000)   ตั้งไว�รวม    1,143,000.-   บาท  แยกเปHน 
 

  -  ประเภท รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ   (320100)   ตั้งไว�     100,000.-   บาท 
เพ่ือจ!ายเป=นค!าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทําการอย!างใด  อย!างหนึ่ง  เช!น จ�างเหมาทําความ

สะอาดอาคารสํานักงาน  ค!าโฆษณาและเผยแพร!ข!าวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน�,สิ่งพิมพ�ต!าง ๆ ค!าเย็บ
เข�าปกเอกสาร  ค!ารับวารสาร  และรายจ!ายอ่ืนท่ีอยู!ในประเภทนี้    ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

- ประเภท รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) ตั้งไว�     100,000.-  บาท   
เพ่ือจ�ายเปHน 

  -  ค!ารับรอง   ได�แก!  เลี้ยงรับรองคณะบุคคลท่ีมาเยี่ยมชม  ค!าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท�องถ่ิน  ทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมต!าง ๆ  ขององค�การบริหารส!วนตําบล ฯลฯ 
   -     ค!าใช�จ!ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการและพระมหากษัตริย�  หรือกิจกรรมต!าง ๆ  
ขององค�การบริหารส!วนตําบล  เพ่ือจ!ายเป=นค!าวัสดุตกแต!งสถานท่ี  ค!าพวงมาลา   จัดพิธีทางศาสนา  เนื่องในงาน
และวันสําคัญต!าง ๆ รวมท้ัง พิธีต!าง ๆ 
  -  ค!าใช�จ!ายในการจัดงานต!าง ๆ จัดนิทรรศการ ประกวด การแข!งขัน จัดงานเทศกาล ใหม!  และ
พิธีเปJดอาคารต!าง ๆ   

ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111)  
  -  ประเภท รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)    ตั้งไว�    883,000.-    บาท   

เพ่ือจ�ายเปHน 

  -   เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายสําหรับการเลือกต้ังขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน!งท่ีว!าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให�
มีการเลือกต้ังใหม!  และกรณีอ่ืน ๆ )  อีกท้ังให�ความร!วมมือในการประชาสัมพันธ�  การรณรงค�  หรือการให�ข�อ
ข!าวสารแก!ประชาชนให�ทราบถึงสิทธิและหน�าท่ีและการมีส!วนร!วมทางการเมือง   ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา      เป=นเงิน    200,000.-     บาท 
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-   เพ่ือจ!ายเป=นค!าศึกษาดูงานท้ังในและต!างประเทศ   เป=นเงิน  500,000.-   บาท  โดยนํา
ฐานรายได�ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนท่ัวไป  ท่ีต�องนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว!าด�วย   วธิีการงบประมาณ ฯ ของป+งบประมาณท่ีผ!านมา  มาคิดคํานวณในการต้ังงบประมาณตามอัตราดังกล!าว  
ดังนี้  องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน  ท่ีมีรายได�ไม!เกิน  50  ล�านบาท  ให�ตั้งงบประมาณได�ไม!เกิน  3  %  ตาม
หนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด!วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3446  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม  2548  และมติ
คณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  9  พฤษภาคม  2549  หนงัสือกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด!วนมาก  ท่ี มท 
0810.4/ว 732  ลงวันท่ี  10  พฤษภาคม  2549  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด!วนมาก ท่ี มท 0809.3/ ว 
2988  ลงวันท่ี  4  กันยายน  2550  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด!วนมาก  ท่ี มท 080932/ว 1957  
ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2551  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   
งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -   เพ่ือจ!ายเป=นค!าเบ้ียเลี้ยง ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพักและค!าใช�จ!ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส!วนตําบล ลูกจ�างผู�บริหาร และสมาชิกสภา เป=นเงิน  70,000.-   บาท    
  -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียน   เป=นเงิน   50,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในราชการขององค�การบริหารส!วนตําบล  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าพวงมาลัย ช!อดอกไม� พวงหรีดและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต!าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสท่ีจําเป=น และมีความสําคัญ   เป=นเงิน    5,000.-    บาท 

-  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัดทําแผนชุมชน  เพ่ือนําข�อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และ
จั ด เ ว ที ป ร ะช าค ม เ พ่ื อส! ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส! ว น ร! ว ม ขอ ง ป ร ะช า ช น ใน กา ร จั ด ทํ า แ ผ น พัฒ น าท� อ ง ถ่ิ น                           
เป=นเงิน 13,000.-   บาท 
  -  ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาปรับปรุง  และดําเนินการต!าง ๆ   เก่ียวกับการจัดทํา  Website  ของ
องค�การบริหารส!วนตําบล   เป=นเงิน   15,000.-    บาท ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท  ประจําป+  2557   เป=นเงิน  
30,000.-   บาท 

-   ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สิน   (320400)                     
ตั้งไว�   60,000.-    บาท             

เพ่ือจ�ายเปHน 
- ค!าบํารุงรักษาซ!อมแซมครุภัณฑ� เป=นเงิน  50,000.-   บาท  เช!น รถยนต�  รถจักรยานยนต�  

เครื่องคอมพิวเตอร� เครื่องพิมพ�ดีด เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู� โตaะ และอ่ืน ๆ  
-   ค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมทรัพย�สินอ่ืน ๆ เป=นเงิน 10,000.- บาท เช!น วัสดุต!าง ๆ         

ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 



-40- 
 

  2.3  ค�าวัสดุ    (533000)   ตั้งไว�     410,000.-    บาท  แยกเป=น 
  -  ประเภท ค�าวัสดุสํานักงาน   (330100)  ตั้งไว�     40,000.-   บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!าซ้ือ
สิ่งของเครื่องใช�ต!าง ๆ เช!น กระดาษ แฟEม ปากกา ดินสอ  ถังดับเพลิง กระดานดํา รวมท้ังวัสดุสํานักงานท่ีมีอายุ
การใช�งานเกิน 1 ป+ และราคาไม!เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

-  ประเภท ค�าวัสดุไฟฟUา และวิทยุ  (330200)  ตั้งไว�  20,000.-    บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!า
วัสดุไฟฟEา และวิทยุ รวมท้ังวัสดุไฟฟEาท่ีมีอายุการใช�งานเกิน1ป+แต!ราคาต!อชุดไม!เกิน 5,000 บาท เช!นฟJวส�
สายไฟฟEา ปลั๊ก ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป  (00111) 
  -  ประเภท ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว   (330300)  ตั้งไว�      10,000.-   บาท   เพ่ือจ!าย
เป=นค!าสิ่งของเครื่องใช�ต!าง ๆ เช!น แปรง ไม�กวาด สบู! ผงซักฟอก รวมท้ังวัสดุงานบ�านงานครัว ท่ีมีอายุการใช�งาน
เกิน 1 ป+ ฯลฯ ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111) 

-   ประเภท ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  (330700)  ตั้งไว�    50,000.-    บาท    เพ่ือ
เป=นจ!ายค!าวัสดุยานพาหนะและขนส!ง เช!น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  ประเภท ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน  (330800)    ตั้งไว�    200,000.-   บาท   เพ่ือ
จ!ายเป=นค!าจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล!อลื่นเพ่ือใช�ในงานของ อบต. และเครื่องจักรของส!วนราชการอ่ืน ๆ ต้ังจ!าย
จากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

-  ประเภท  ค�าวัสดุก�อสร�าง  (330200)   ตั้งไว�   10,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือ
วัสดุก!อสร�าง  เช!น  ไม�  น้ํามันผสมสี  ปูนซีเมนต�  ทราย  สี  อิฐ  กระเบ้ือง สว!าน  ค�อน  คีม  เลื่อย ฯลฯ  ต้ังจ!าย
จากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 

-  ประเภท  ค�าวัสดุการเกษตร  ( 331000  )     ตั้งไว�   20,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าวัสดุการเกษตร  ในการปรับปรุงภูมิทัศน� อบต. เช!น  สารเคมีปEองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว�  พันธุ�พืช  พันธุ�
สัตว�  ปุcย  ฯลฯ ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111) 
   -  ประเภท  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  (331100) ตั้งไว�   15,000.-     บาท เพ่ือจ!าย
เป=นค!าจัดซ้ือฟJล�ม ล�าง อัด ขยาย ค!าจัดทําวารสารเผยแพร!  อบต. และจัดทําโปสเตอร�แผ!นพับประชาสัมพันธ�ต!างๆ 
และอ่ืนๆ  ท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งาน
บริหารท่ัวไป    (00111) 
   -  ประเภท  ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�  (331400)   ตั้งไว�     40,000.-    บาท    เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เช!น  แผ!นดิสก� โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร�  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111)  
  -   ประเภท วัสดุอ่ืน  ๆ    (331700) ตั้งไว�     5,000.-   บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าวัสดุอ่ืน ๆ ท่ี
ไม!เข�าลักษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช!น มิเตอร� หัวเชื่อมแกaส ฯลฯ   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
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2.4 ค�าสาธารณูปโภค  (534000)    ตั้งไว�  รวม      237,000.-    บาท  แยกเปHน 
 

  -  ประเภท  ค�าไฟฟUา  (340100)     ตั้งไว�      210,000.-     บาท   
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าไฟฟEาสํานักงาน  อบต. , ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ  ต้ังจ!ายจากเงิน
รายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  ประเภท  ค�าโทรศัพท�   (340300)   ตั้งไว�    25,000.-   บาท  
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโทรศัพท�สําหรับท่ีทําการองค�การบริหารส!วนตําบล  จํานวน  3  เลขหมาย     
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111) 
  -  ประเภท  ค�าไปรษณีย� ค�าโทรเลข   ค�าธนาณัติ   ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค�าเช�าตู�
ไปรษณีย�   (340400)  ตั้งไว�   2,000.-   บาท     
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าไปรษณีย�  ค!าโทรเลข   ค!าธนาณัติ   ค!าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค!าเช!าตู�
ไปรษณีย�   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111) 
 

3. งบลงทุน     (530000)    ตั้งไว�  รวม    214,700.-    บาท  แยกเปHน    
 3.1 ค!าครุภัณฑ� (541000) ต้ังไว�   214,700.-   บาท แยกเป=น 
 - ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (411600) ตั้งไว� 54,000.- บาท  
 เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�และอุปกรณ� เป=นครุภัณฑ�ท่ีอยู!นอกเหนือราคามาตรฐาน ครุภัณฑ� จัดซ้ือตาม
ราคาครุภัณฑ�ท�องถ่ิน จํานวน 3 เครื่อง  
 รายละเอียดคอมพิวเตอร� 

1. มีหน!วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม!น�อยกว!า 2.9 GHz  หรือดีกว!า 
จํานวน 1 หน!วย 

2. มีหน!วยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR3 หรือดีกว!า มีขนาดไม!น�อยกว!า 4 GB 
3. มีหน!วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด  SATA หรือดีกว!า ขนาดความจุไม!น�อยกว!า 500 GB หรือมี 

Solid State Disk ขนาดความจุไม!น�อยหว!า 60 GB  จํานวน 1 หน!วย 
4. มี DVD RW  หรือดีกว!า จํานวน 1 หน!วย 
5. มีช!องเชื่อมระบบเครือข!าย แบบ Digital Ethernet   หรือดีกว!า จํานวนไม!น�อยกว!า 1 ช!อง 
6. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว!า มี Contrast Ratio ไม!น�อยกว!า 600 : 1 และมีขนาดไม!น�อยกว!า 18 

นิ้ว  จํานวน 1 หน!วย 
 เครื่องสํารองไฟ 

1. มีกําลังไฟฟEาด�านนอกไม!น�อยกว!า 750 VA 
2. สามารถสํารองไฟฟEาได�ไม!น�อยกว!า 15 นาที 

 

- ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (410100) ตั้งไว�  75,700.-  บาท   แยกเปHน  
เพ่ือจ�ายเปHน 
ค!าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางาน   ต้ังไว�  7,200.- บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือเก�าอ้ีพนักพิง จํานวน  4 ตัวๆละ 

1,800  บาท รวมเป=นเงิน 7,200  บาท  เพ่ือใช�ในสํานักปลัดฯ โดยมีลักษณะแบบบุนวม มีล�อเลื่อน เท�าแขน  
2 ข�าง  มีพนักพิง หรือตามคุณลักษณะท่ี อบต.หาดยายกําหนด เนื่องจากครุภัณฑ�จัดซ้ือไม!ปรากฏในบัญชี
มาตรฐาน จึงขอซ้ือตามราคาท�องตลาดในป~จจุบัน   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)   งานบริหารท่ัวไป   (00111) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 หน�า 62  ) 
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ค!าจัดซ้ือตู�เก็บเอกสารบานเลื่อน ต้ังจ!ายไว� 7,500  บาท  เพ่ือจ!ายเป=น ค!าจัดซ้ือตู�บานเลื่อน จํานวน 1 
ชุด  ราคา 7,500  บาท  ขนาดไม!น�อยกว!า 91 x 46 x 183 เซนติเมตร เพ่ือใช�สําหรับจัดเก็บเอกสารของ
สํานักปลัดฯ เนื่องจากครุภัณฑ�จัดซ้ือไม!ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน จึงขอซ้ือตามราคาท�องตลาดในป~จจุบัน         
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111)               
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี  3 หน�า 62   ) 

ค!าจัดซ้ือโซฟารับแขกแบบ 4 ท่ีนั่ง ต้ังจ!ายไว�  18,000  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือโซฟารับแขกแบบ 
4 ท่ีนั่ง  ต!อชุด พร�อมโตaะกระจก โดยมีลักษณะเป=นโซฟาหนัง  4 ท่ีนั่ง  เพ่ือใช�สําหรับการรองรับผู�มาติดต!อ
ราชการ หรือผู�มาตรวจเยี่ยม เนื่องจากครุภัณฑ�จัดซ้ือไม!ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน จึงขอซ้ือตามราคาท�องตลาดใน
ป~จจุบัน   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี  3 หน�า 62   ) 

ค!าจัดซ้ือแท!นโพเดียม ต้ังจ!ายไว� 15,000  บาท  เพ่ือจ!ายเป=น ค!าจัดซ้ือแท!นโพเดียม ทําจากไม�สักอัด ค้ิวไม�สัก ขนาด 
120 x 100 x 60 เซนติเมตร  จํานวน 2 ตัว เพ่ือใช�ในพิธีการเปJด – ปJด การฝWกอบรมตามโครงการ / กิจกรรม ต!าง ๆ    เป=น
ครุภัณฑ�ท่ีปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ�  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  หน�า 62   ) 

ค!าจัดซ้ือกล�องถ!ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ต้ังจ!ายไว� 10,000 บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าซ้ือกล�องถ!ายภาพ
ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง  ราคา    10,000  บาท  โดยมีความละเอียดในการถ!ายภาพไม!น�อยกว!า  ล�าน
พิกเซล  มีระบบเฟลส (Flash) ในตัวสามารถถอดเปลี่ยน สื่อบันทึกข�อมูลได�อย!างสะดวกเม่ือข�อมูลเต็มหรือเม่ือ
ต�องการเปลี่ยน สามารถโอนถ!ายข�อมูลจากกล�องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร�ได� มีกระเปcาบรรลุกล�อง ราคาปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ� ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)       
งานบริหารท่ัวไป    (00111)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  หน�า 62   ) 

ค!าติดต้ังผ�าม!านสํานักงาน ต้ังจ!ายไว�  18,000.-   บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าติดต้ังผ�าม!านสํานักงานปลัดฯ 
ชั้น 2 องค�การบริหารส!วนตําบลหาดยาย เนื่องจากครุภัณฑ�จัดซ้ือไม!ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน จึงขอซ้ือตามราคา
ท�องตลาดในป~จจุบัน   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    
(00111) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี 3  หน�า 62   ) 

- ประเภทครุภัณฑ�ไฟฟUาและวิทยุ  (410600) ตั้งไว�  25,000.-  บาท   แยกเปHน  
ค!าเครื่องขยายเสียง ต้ังจ!ายไว� 25,000  บาท เพ่ือจ!ายเป=น ค!าเครื่องเสียงขยายเสียงครบชุด 

ประกอบด�วย เครื่องขยายเสียง เครื่องเล!นดีวีดี ลําโพง  2 ตัว พร�อมชุดลําโพงเคลื่อนท่ี จํานวน 2 ตัว  
ไมโครโฟน พร�อมขาต้ังไมค� 1 ชุด  ขาต้ังลําโพง 2 ชุด และอุปกรณ�ต!าง ๆ เพ่ือใช�ในการประชุมและจัดกิจกรรม
ของหน!วยงาน  เนื่องจากครุภัณฑ�จัดซ้ือไม!ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน จึงขอซ้ือตามราคาท�องตลาดในป~จจุบัน    
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111)           
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร�ท่ี 3   หน�า 62   ) 

- ประเภทครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร� (410700) ตั้งไว� 60,000  บาท  แยกเปHน  
ค!าจัดซ้ือกล�องวงจรปJด CCTV จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 20,000  บาท  เพ่ือใช�ในการเฝEาระวังความ

ปลอดภัยของบุคคลและสถานท่ีและใช�เป=นหลักฐานในการเกิดเหตุการณ�ไม!คาดคิด ประกอบด�วย  กล�องวงจรปJด  
4 ตัว ต!อ 1 ชุด ขนาดไม!ตํ่ากว!า 600 TVl รับภาพได�ท้ังกลางวันและกลางคืน , เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล  
รองรับการเชื่อมต!อไม!ตํากว!า 4 ตัว สามารถดูผ!านระบบเครือข!ายอินเตอร�เน็ตและมือถือได�และจอมอนิเตอร�  
ขนาดไม!น�อยกว!า 15 นิ้ว ความละเอียดไม!ตํ่ากว!า 1024 x 768ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารท่ัวไป    (00111)           ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557-2559 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3   หน�า 62   ) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน    (00120) 

 

งานปUองกันภัยฝMายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   (00121) 
 1.  งบดําเนินการ   (532000)     รวมเปHนเงิน  120,000.-    บาท 
  1.1  ค�าใช�สอย   (532000)                    ตั้งไว�    รวม    120,000.-  บาท 
  -   ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน 
(320300)       ตั้งไว�    120,000.-     บาท    
  - เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการ  อปพร.  ตําบลหาดยาย  เป=นเงิน  50,000.-   
บาท  ได�แก!  ค!าใช�จ!ายในการฝWกอบรมทบทวน  อปพร.  ค!าเบ้ียเลี้ยง  ค!าอาหาร  ค!าวัสดุสํานักงาน    ค!าวัสดุงาน
บ�านงานครัว  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120)   งานปEองกัน
ภัยฝQายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00121)   
  - เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป=นเงิน   50,000.-   บาท  
เพ่ือจ!ายกรณีเกิด  สาธารณภัย เช!น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน   (00120)   งานปEองกันภัยฝQายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00121)   

- เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการรณรงค�และปEองกันอุบัติภัยในช!วงเทศกาลต!าง ๆ 
เป=นเงิน 20,000.-บาท เพ่ือจ!ายเป=น ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ค!าอาหาร ค!าปEายไวนิล ค!าเบ้ียเลี้ยง  ฯลฯ     
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120)   งานปEองกันภัยฝQายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย  (00121)   
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ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน  (00250) 
 

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน  (00252) 
 1.  งบดําเนินการ   (530000)                รวมเปHนเงิน    .-   บาท 
  1.1  ค�าวัสดุ   (533000)          ตั้งไว�     -       บาท 
  1.2  ค�าใช�สอย   (532000)                    ตั้งไว�    รวม      110,000 .-     บาท 
  -   ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน 
(320300)       ตั้งไว�    60,000.-     บาท    
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการเสริมสร�างความรู�เก่ียวกับประชาธิปไตยการมีส!วน
ร!วมของประชาชน    ประจําป+  2557  เป=นเงิน   30,000.-  บาท  ได�แก!  ค!าอาหาร  ค!าอาหารว!างและ
เครื่องด่ืม  ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าเครื่องเสียง ค!าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00252)   งานส!งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน   
(532000) 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการเพ่ิมความรู�พร�อมฝWกอาชีพกลุ!มตําบลหาดยาย เป=น
เงิน   20,000.-  บาท  ได�แก!  ค!าอาหาร  ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม  ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าเครื่องเสียง 
ค!าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
(00252)   งานส!งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน   (532000) 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนตําบล     
เป=นเงิน   10,000.-  บาท  ได�แก!  ค!าอาหาร  ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม  ค!าวัสดุสํานักงาน ค!าเครื่องเสียง 
ค!าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
(00252)   งานส!งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน   (532000) 
 

  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปHนสาธารณประโยชน�   (610400)    ตั้ งไว�   
50,000.-  บาท 
  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ�าน   บ�านในกริม  หมู�ท่ี  8    ตั้งไว�   30,000.-   บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  หมู! ท่ี 8  ต.หาดยาย  เป=นค!าใช�จ!ายต!าง ๆ  เช!น                
ค!ากระแสไฟฟEา  ค!าวัสดุอุปกรณ�บํารุงรักษาซ!อมแซมระบบประปา  ค!าสารส�ม  ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00252)   งานส!งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็ง
ของชุมชน   (532000)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี     หน�า     ) 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ�าน   บ�านพรรณราย  หมู�ท่ี  12   ตั้งไว�   20,000.-     บาท 
  เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  หมู!ท่ี 12   ต.หาดยาย  เป=นค!าใช�จ!ายต!าง ๆ  เช!น             
ค!ากระแสไฟฟEา  ค!าวัสดุอุปกรณ�บํารุงรักษาซ!อมแซมระบบประปา  ค!าสารส�ม  ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00252)   งานส!งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็ง
ของชุมชน   (532000)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี     หน�า    ) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
 1.  งบดําเนินการ      (530000)     รวมเปHนเงิน   942,500.-     บาท 
  1.1   ค�าใช�สอย  (532000)                     ตั้งไว�   845,000.-     บาท   แยกเปHน   
  - ประเภท  รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ(32020) ตั้งไว�  845,000 .-    บาท 
  ค!าใช�จ!ายในการแข!งขันกีฬาตําบลต�านยาเสพติด    เป=นเงิน    120,000.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าใช�จ!ายในการแข!งขันกีฬาตําบลของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเป=นการเสริมสร�างความสามัคคี และ
ส!งเสริมกีฬาต!อต�านยาเสพติด เช!น ค!าจัดสถานท่ี ค!าเครื่องด่ืม ค!าเครื่องเสียง ค!าวัสดุ อุปกรณ�กีฬา ฯลฯ  ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) 
  ค!าใช�จ!ายในการจัดงานวันเด็ก  เป=นเงิน    100,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัด
งานวันเด็ก เช!น ค!าตอบแทน ค!าของขวัญ ค!าเครื่องเสียง ค!าจัดสถานท่ี  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
  ค!าใช�จ!ายในการจัดส!งกีฬา  ต้ังไว�    400,000.-     บาท  เพ่ือจ!ายในการจัดส!งนักกีฬาเข�าร!วม
การแข!งขันต!าง ๆ  ค!าจัดส!งเรือยาวเข�าร!วมการแข!งขันงานประเพณีแห!พระแข!งเรือประจําป+   เช!น  ค!าอุปกรณ�
กีฬา  ค!าพาหนะในการเดินทางไปทําการแข!งขัน  ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ  ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
  ค!าใช�จ!ายในการจัดส!งเรือพระบก  ต้ังไว�    50,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการ
จัดส!งเรือพระบก  เข�าร!วมประกวดในงานประเพณีแห!พระแข!งเรือ   อําเภอหลังสวน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  
(00262) 
  ค!าใช�จ!ายในการจัดส!งกองเชียร�  ต้ังไว�    30,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัดส!ง
กองเชียร�  เข�าร!วมประกวดในงานประเพณีแห!พระแข!งเรือ   อําเภอหลังสวน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
  ค!าใช�จ!ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานนิทรรศการของนักเรียนตําบลหาดยาย  เป=นเงิน    
25,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!าย  เช!น ค!าเหมารถโดยสาร ค!าอาหาร ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม ฯลฯ  
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) 

ค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ต้ังไว�    120,000.-   บาท  
เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัดทําโครงการในการปกปEองสถาบันสําคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย�  ซ่ึงเป=นสถาบันของชาติอันเป=นศูนย�รวมของประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด!วน
ท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 1224    วันท่ี  22  เมษายน  2552  ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
 1.2  ค�าวัสดุ   (533000)          ตั้งไว�    97,500.-    บาท 
  ประเภท  ค�าวัสดุกีฬา    (331300)   ตั้งไว�    97,500.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ืออุปกรณ�กีฬา  ให�แก!  หมู!บ�าน  ๆ  ละ  7,500 บาท  จํานวน 13  หมู!บ�าน  
เช!น   ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ลูกตะกร�อ ตาข!าย   ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) 
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2.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเปHนเงิน   479,000        บาท 
 2.1   เงินอุดหนุน  (561000)    ตั้งไว�    รวม     132,000.-    บาท 

-  ประเภท   อุดหนุนส�วนราชการ  (610200)      ตั้งไว�    30,000.-    บาท 
  อุดหนุนโรงเรียนบ�านในกริม  หมู!ท่ี 8  เป=นเงิน    30,000.-  บาท เพ่ือจ!ายเป=นเงินอุดหนุน
โครงการอนุรักษ�ประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน   (กลองยาว)   เป=นค!าใช�จ!ายของคณะกลองยาวโรงเรียนบ�านใน
กริม  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬา
และนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 
  -  ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปHนสาธารณประโยชน� (610400 ตั้งไว� 102,000.-  บาท 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน บ�านทุ!งสันติสุข   หมู!ท่ี  3   เป=นเงิน  10,000.-   บาท  เพ่ือ
จ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัดงานกิจกรรมวันทําบุญกลางบ�าน  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี  6  หน�า  68 ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  บ�านหัวหิน  หมู!ท่ี  5  เป=นเงิน   10,000.-    บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทําบุญป+ใหม!   บ�านหัวหิน  หมู!ท่ี 5  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  บ�านแหลมปาย  หมู!ท่ี  6  เป=นเงิน   10,000.-    บาท  เพ่ือ
จ!ายเป=นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทําบุญป+ใหม!   บ�านวังปาย   หมู!ท่ี 6 ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  บ�านวังพรหม  หมู!ท่ี  7  เป=นเงิน   10,000.-    บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทําบุญป+ใหม!   บ�านวังพรหม   หมู!ท่ี 7 ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  บ�านในหงาว   หมู!ท่ี  9  เป=นเงิน   10,000.-    บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทําบุญป+ใหม!   บ�านในหงาว   หมู!ท่ี 9  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนา
สามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน หมู!ท่ี 1-13    ต้ังไว�    52,000.-   บาท เพ่ือจ!ายอุดหนุน
คณะกรรมการหมู!บ�าน หมู!บ�านละ  4,000.-  บาท   เป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินการแข!งขันกีฬาตําบลหาดยาย   
ประจําป+  2555   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  
(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  
หน�า 68) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  (00263) 

1.  เงินอุดหนุน   (560000)      รวมเปHนเงิน     245,000.-   บาท 
 -  ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปHนสาธารณประโยชน� (610400) ตั้งไว�  245,000.-บาท 

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน บ�านชุมแสง หมู!ท่ี 10   เป=นเงิน   80,000.-  บาท  เพ่ือเป=น
ค!าใช�จ!ายในการจัดงานประเพณีแข!งแพพ้ืนบ�าน ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน   (00263)     ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 
2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า. 68) 

อุดหนุนวัดหาดสําราญ    เป=นเงิน  30,000.-    บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการจัดงาน
ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาของวัด ในวันสําคัญ ต!าง ๆ ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน   (00263)    ( แผนพัฒนาสามป+ 
พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68 ) 

อุดหนุนโรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ต้ังไว�   25,000.-   บาท  
เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในโครงการสร�างเสริมคุณภาพผู�สูงอายุ  เช!น  ค!าจ�างทําอาหาร  ค!าจัดซ้ือเครื่องด่ืม ฯลฯ     
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนา
วัฒนธรรมท�องถ่ิน (00263)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า 68) 

 
อุดหนุนโรงพยาบาลส!งเสริมสุขภาพสถานีอนามัยบ�านในกริม ต้ังไว�  20,000.-    บาท  เพ่ือ

จ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในโครงการสร�างเสริมคุณภาพผู�สูงอายุ  เช!น  ค!าจ�างทําอาหาร  ค!าจัดซ้ือเครื่องด่ืม ฯลฯ ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนาวัฒนธรรม
ท�องถ่ิน (00263)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า68) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  หมู!ท่ี  12    เป=นเงิน   20,000.-   บาท    เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าใช�จ!ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต�วันผู�สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนาของหมู!บ�าน  หรือวันสําคัญต!าง ๆ   
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)   งานศาสนา
วัฒนธรรมท�องถ่ิน   (00263)     ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า68) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน   บ�านในกริม  หมู!ท่ี  8  ต้ังไว�   50,000.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=น
ค!าใช�จ!ายในการกิจกรรมวันลอยกระทง  การจัดการแข!งขันเรือไฟเบอร�  หมู!ท่ี  8  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน (00263)                     
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  หน�า68) 
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แผนงานการเกษตร   (00320) 
งานส�งเสริมการเกษตร  (00321) 
 1.  งบดําเนินการ    (530000)         ตั้งไว�   รวม   80,000.-   บาท 
   1.1  ค�าใช�สอย   (532000)          ตั้งไว�    20,000.-  บาท 
  -   ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  
(32300)    ตั้งไว�    20,000.-  บาท 
  ค!าใช�จ!ายในศูนย�บริการถ!ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล   เป=นเงิน   20,000.-   
บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในศูนย�บริการถ!ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  เป=นค!าเบ้ียประชุม  จํานวน 
12 ครั้ง  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)   งานส!งเสริมการเกษตร  (00321) 
   

งานอนุรักษ�แหล�งนํ้าและป4าไม�   (00322) 
1.2  ค�าใช�สอย   (532000)          ตั้งไว�     60,000.-  บาท 

  -   ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  
(32300)    ตั้งไว�    60,000.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการปลูกปQาเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพันธ�วันสิ่งแวดล�อมโลก  ครั้งท่ี  4   
ประจําป+  2557    เป=นเงิน   60,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในโครงการปลูกปQาเฉลิมพระเกียรติ            
สานสัมพันธ�วันสิ่งแวดล�อมโลก  ครั้งท่ี  4 ได�แก!  ค!าอาหาร  ค!าเครื่องเสียง  ค!าเวที  ค!าปEายประชาสัมพันธ�   ฯลฯ  
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)   งานส!งเสริมการเกษตร  (00321) 
 

1.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเปHนเงิน     40,000.-   บาท 
 1.1   เงินอุดหนุน  (561000)               ตั้งไว�    รวม    40,000.-   บาท 

  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปHนสาธารณประโยชน� (610400)  ตั้งไว� 40,000.- บาท 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน  บ�านในกริม  หมู!ท่ี 8   เป=นเงิน  30,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=น

เงินอุดหนุนโครงการบํารุงรักษาปQาเทิดพระเกียรติ  หมู!ท่ี  8  ต.หาดยาย  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ�แหล!งน้ําและปQาไม�  (00322)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 
2559  ยุทธศาสตร�ท่ี  5  หน�า 66 ) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู!บ�าน บ�านทอนจันทน� หมู!ท่ี 11 เป=นเงิน  10,000.-   บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นเงินอุดหนุนโครงการปQารักษ�น้ํา   หมู!ท่ี  11  ต.หาดยาย  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320)   งานอนุรักษ�แหล!งน้ําและปQาไม�   (00322)  ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  
ยุทธศาสตร�ท่ี 5  หน�า 66 ) 
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แผนงานการพาณิชย�    (00330) 
งานกิจการประปา  (00332) 
 1.   งบดําเนินการ   (530000)       ตั้งไว�    380,000.-    บาท 
  1.1  ค�าวัสดุ   (533000)          ตั้งไว�       50,000.-    บาท 
  ค!าวัสดุอ่ืน  (331700) 
  ค!าวัสดุคลอรีนและสารส�ม  เพ่ือจ!ายเป=นค!าวัสดุคลอรีนและสารส�ม  ในใช�กิจการประปา         
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  (00330)  งานกิจการประปา  (00332) 
  1.2   ค�าสาธารณูปโภค  (534000)   ตั้งไว�     330,000.-    บาท 
  ค!าไฟฟEา  (340100)  เพ่ือจ!ายเป=นค!าไฟฟEาประปาหมู!บ�าน  หมู!ท่ี  1,2,3,4,5 และ 6  ตําบล
หาดยาย     ต้ังจ!ายจากเงินรายได�    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย�  (00330)  งานกิจการประปา  (00332) 
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แผนงานการศึกษา   (00210) 
 

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
 1.  งบดําเนินการ    (530000)      ตั้งไว�    1,582,840    บาท 
  1.1  ค�าใช�สอย (532000)        ตั้งไว�   677,600.- บาท 

- ประเภท รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200) ตั้งไว�     30,000.-  บาท   
เพ่ือจ�ายเปHน 

  -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน�อย  รุ!นท่ี  3  ป+การศึกษา  2555  เช!น        
ค!าวุฒิบัตร   ค!าปEาย   ค!าจัดดอกไม�และผูกผ�า  ค!าเช!าเครื่องเสียง  ค!าอาหารและเครื่องด่ืม  ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงิน
รายได�    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)    
  -   ประเภท    รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  ๆ
(320300)      ตั้งไว�    647,600.-   บาท 

ค!าอาหารกลางวัน      เป=นเงิน   112,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าอาหารกลางวันให�แก!              
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย�  จํานวน  20   คน ๆ ละ   20  บาท  จํานวน  280  วัน  ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)       ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 หน�า 52) 

 ค!าอาหารกลางวัน      เป=นเงิน     50,400.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าอาหารกลางวันให�แก!              
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านสวนจันทน�  จํานวน   9    คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  280  วัน   ต้ังจ!ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)  (00212)       ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 หน�า 52) 

 

ค!าอาหารกลางวัน      เป=นเงิน  162,400.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าอาหารกลางวันให�แก!              
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านในกริม   จํานวน   29   คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  280  วัน   ต้ังจ!ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   (00212)       ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 หน�า 52) 

 

          ค!าอาหารกลางวัน      เป=นเงิน  240,800.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าอาหารกลางวันให�แก!              
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหาดสําราญ   จํานวน   42   คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  280  วัน   ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   (00212)       ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 หน�า 52) 

ค!าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป=นเงิน  12,000.-   บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา
เด็กเล็กให�แก! ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย�  อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ป+  จํานวน  20   คน     
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)   

ค!าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป=นเงิน  5,400.-   บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาเด็ก
เล็กให�แก! ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านสวนจันทน�  อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ป+  จํานวน  9  คน  ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   
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ค!าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป=นเงิน  14,400.-   บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาเด็ก

เล็กให�แก! ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านในกริม  อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ป+  จํานวน  29  คน  ต้ังจ!ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   

ค!าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป=นเงิน  25,200.-     บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือวัสดุการศึกษา
เด็กเล็กให�แก! ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ  อัตราเด็กคนละ 600 บาท/ป+  จํานวน  42  คน  ต้ังจ!ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
  ค!าพาหนะนําเด็กส!งไปสถานพยาบาล   เป=นเงิน    200.-   บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าพาหนะนํา
เด็กส!งไปสถานพยาบาล ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย�   อัตราคนละ  10  บาท/ป+   จํานวน  
20 คน  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)   

ค!าพาหนะนําเด็กส!งไปสถานพยาบาล   เป=นเงิน    90.-    บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าพาหนะนําเด็ก
ส!งไปสถานพยาบาล ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านสวนจันทน�   อัตราคนละ  10  บาท/ป+   จํานวน 9 
คน  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  

ค!าพาหนะนําเด็กส!งไปสถานพยาบาล   เป=นเงิน   290.-  บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าพาหนะนําเด็ก
ส!งไปสถานพยาบาล ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านในกริม  อัตราคนละ  10  บาท/ป+   จํานวน  29  
คน  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)   

ค!าพาหนะนําเด็กส!งไปสถานพยาบาล   เป=นเงิน     420.-    บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!าพาหนะนํา
เด็กส!งไปสถานพยาบาล ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ  อัตราคนละ  10  บาท/ป+   จํานวน  42  คน  
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)   
  ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก   เป=นเงิน   3,000.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการ
พัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย�   เช!น  ค!าฝWกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  
อัตราคนละ  3,000 บาท/ป+   จํานวน  1 คน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
(00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)     

 

ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก   เป=นเงิน    6,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการ
พัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านสวนจันทน�    เช!น  ค!าฝWกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  
อัตราคนละ  3,000 บาท/ป+   จํานวน  2   คน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  
(00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก   เป=นเงิน    6,000.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการ
พัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านในกริม    เช!น  ค!าฝWกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  อัตราคน
ละ  3,000 บาท/ป+   จํานวน  2 คน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    
งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค!าใช�จ!ายในการพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก   เป=นเงิน    9,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายใน
การพัฒนาผู�ดูแลเด็กเล็ก ให�แก!  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ   เช!น  ค!าฝWกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  อัตราคน
ละ  3,000 บาท/ป+   จํานวน  3 คน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    
งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
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1.2  ค�าวัสดุ   (533000)    ตั้งไว�    905,240.-   บาท       
-    ค!าอาหารเสริม (นม)   เป=นเงิน    905,240.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ืออาหารเสริม 

(นม)  ให�แก!โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  อบต. จํานวน 4 โรง  ได�แก! โรงเรียนชุมชนวัดหาดสําราญ  จํานวน 187   คน 
โรงเรียนบ�านสวนจันทน�   จํานวน   25  คน  โรงเรียนประชาบุษยวิทย�  จํานวน  82  คน  และโรงเรียนบ�านใน
กริม  จํานวน  100   คน    รวมท้ังสิ้น   394   คน  จํานวน  260  วัน  คนละ  7  บาท  เป=นเงิน  
717,080.-    บาท    และศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสําราญ   จํานวน  43   คน   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
ประชาบุษยวิทย�  จํานวน 20    คน   ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ�านในกริม  จํานวน   24  คน  และศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสวนจันทน�  จํานวน  9   คน รวมท้ังสิ้น   96    คน ๆ ละ  7  บาท จํานวน   280   วัน  
เป=นเงิน  188,160.-  บาท  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งาน
ระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
หน�า 51) 
   

 2.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเปHนเงิน        1,508,000.-    บาท     
 2.1   เงินอุดหนุน  (561000)               ตั้งไว�    รวม    1,508,000.-    บาท 

-  ประเภท   อุดหนุนส�วนราชการ  (610200)      ตั้งไว�    1,508,000.-    บาท 
 
อุดหนุนค!าอาหารกลางวัน   เป=นเงิน    1,508,000.-    บาท  เพ่ือจ!ายเป=นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  ให�แก!   
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  อบต.  4 โรง จํานวน  200  วัน อัตราคนละ  20 บาท  จํานวนเด็ก  377 คน       ต้ังจ!าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดับก!อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 หน�า 52) 

 
 3.  งบรายจ�ายอ่ืน  (55000)  รวมเปHนเงิน    -  บาท  
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
 1.  งบดําเนินการ   (530000)        ตั้งไว�    80,000.-   บาท 
 1.1  ค�าใช�สอย   (532000)           ตั้งไว�    รวม     10,000 .-     บาท 
  -   ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน 
(320300)       ตั้งไว�    10,000.-     บาท    
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการดําเนินโครงการรณรงค�ปEองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ�าตําบลหาดยาย 
ประจําป+  2557  เป=นเงิน   10,000.-  บาท  ได�แก!  ค!าอาหาร  ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืม  ค!าวัสดุสํานักงาน 
ค!าเครื่องเสียง ค!าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (532000) 

1.2   ค�าวัสดุ   (533000)       ตั้งไว�      70,000.-   บาท 
  -  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย�     (330900)    ตั้งไว�   70,000.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าเวชภัณฑ�  เช!น  ทรายอะเบท  ปEองกันยุงลาย  น้ํายาเคมีพ!นหมอกควัน  วัคซีน
โรคพิษสุนัขบ�า  ยาคุมกําเนิด  เพ่ือปEองกันโรคพิษสุนัขบ�า   และสารเคมีอ่ืน ๆ    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (532000)  

2.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเปHนเงิน    130,000.-  บาท 
 1.1   เงินอุดหนุน  (561000)               ตั้งไว�    รวม   130,000.-     บาท 

  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปHนสาธารณประโยชน�   (610400)    ตั้งไว�  
130,000.-  บาท 

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต  อบต.  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  
โดยจัดสรรเป=นค!าดําเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู!บ�าน ๆ ละ 10,000.- บาท  เพ่ือให� อสม.  ดําเนินการใน
กิจกรรมต!าง ๆ  เช!น  

o การพัฒนาศักยภาพด�านสาธารณสุข 
o การแก�ไขป~ญหาสาธารณสุขในเรื่องต!าง ๆ 
o การจัดบริการสุขภาพเบ้ืองต�นในศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 

หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (532000) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  
ยุทธศาสตร�ท่ี 2   หน�า 54) 
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รายละเอียดค�าใช�จ�าย  กองคลัง 
 
1.  งบบุคลากร     ตั้งไว�รวม       1,110,840.-        บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายการเมือง)             -         บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายประจํา)       1,110,840.-     บาท 
 
2.  งบดําเนินการ     ตั้งไว�รวม    628,200.-     บาท 
 -  ค�าตอบแทน                  258,200.-      บาท 
 -  ค�าใช�สอย                  190,000.-      บาท 
 -  ค�าวัสด ุ            80,000.-      บาท 
 -  ค�าสาธารณูปโภค          100,000.-        บาท 
 
3.  งบลงทุน      ตั้งไว�รวม        41,000.-       บาท 
 -  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง        -      บาท 
 -  ค�าครุภัณฑ�              41,000.-       บาท 
 
 

����รวมงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น      1,780,040.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย   อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  

 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงานและแผนงาน 
                หน�วยงาน  กองคลงั   

       ด�านบริหารงานทั่วไป  (00100) 

แผนงานบริหารทั่วไป  (00110) 

งานบริหารงานคลัง  (00113) 

         1.  งบบุคลากร   (520000)                    รวมเปHนเงิน     1,110,840.-     บาท 
 1.1   เงินเดือน  (ฝMายประจํา)  (522000)             ตั้งไว�    รวม      1,110,840.-    บาท    
แยกเปHน 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    (220100)    ตั้งไว�   625,680.-      บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินเดือน ค!าเลื่อนข้ันเงินเดือนและค!าเลื่อนระดับให�แก!พนักงานส!วนตําบล  จํานวน  
4  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  ของพนักงาน  (220200)   ตั้งไว�    93,000.-      บาท  
  เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณสมบัติท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับ
พนักงานส!วนตําบล  จํานวน 4  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   
งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) ตั้งไว�  42,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นเงิน
ประจําตําแหน!งของผู�อํานวยการกองคลัง ท่ีควรจะได�รับตามระเบียบท่ีกําหนด ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏใน
แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

1.1.4 ประเภท  ค�าจ�างพนักงานจ�าง   (220600)  ตั้งไว�   281,400.-  บาท   เพ่ือจ!าย
เป=นค!าจ�างของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป จํานวน  3  อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

1.1.5  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  ของพนักงานจ�าง  (220700)   ตั้งไว�   68,760.-   
บาท เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป จํานวน 3  อัตรา  
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเปHนเงิน    628,200.-     บาท 
 2.1  ค�าตอบแทน  (531000)     ตั้งไว�รวม   258,200.-     บาท    แยกเปHน   
 -  ประเภท  ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

(310100)    ตั้งไว�    150,000.-     บาท 
 เพ่ือจ!ายเป=นเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  สําหรับ พนักงานส!วนตําบล  และพนักงานจ�างของ

องค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป=นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป+) ประจําป+งบประมาณ 2555 ต้ังจ!ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
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  -  ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว�   10,000.-     บาท  
เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก!พนักงานส!วนตําบลและคณะผู�บริหาร ต้ังจ!ายจาก

เงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
      -  ประเภท เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล   (310600)  ตั้งไว�     40,000.-       บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาลให�แก!พนักงานส!วนตําบล และคณะผู�บริหาร  ต้ังจ!าย
จากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
  -  ประเภท  ค�าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300) ตั้งไว�  15,000.-    บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก!พนักงานส!วนตําบลและลูกจ�าง/
พนักงานจ�าง  ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  
(00113) 
  -  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน   (310400)  ตั้งไว�     43,200.-    บาท  
เพ่ือจ!ายเป=นค!าเช!าบ�านให�แก!พนักงานส!วนตําบล  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
  2.2  ค�าใช�สอย  (532000)      ตั้งไว�    190,000.-     บาท 
  -  ประเภท รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ    (320100)      ตั้งไว�    20,000.-     บาท    

 เพ่ือจ�ายเปHน 
เพ่ือจ!ายเป=นค!าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทําการอย!างใด  อย!างหนึ่ง  เช!น จ�างเหมาทําความ

สะอาดอาคารสํานักงาน  ค!าโฆษณาและเผยแพร!ข!าวสารทางวิทยุกระจายเสียง,โทรทัศน�,สิ่งพิมพ�ต!าง ๆ ค!าเย็บ
เข�าปกเอกสาร  ค!าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  และรายจ!ายอ่ืนท่ีอยู!ในประเภทนี้    ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

- ประเภท รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)  ตั้งไว�   20,000.-    บาท            
เพ่ือจ�ายเปHน 

   -  ค!ารับรอง ได�แก!  เลี้ยงรับรองคณะบุคคลท่ีมาเยี่ยมชม ตรวจบัญชีขององค�การบริหาร
ส!วนตําบล ฯลฯ ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  
(00113) 
  -  ประเภท รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ  
(320300)    ตั้งไว�      100,000.-       บาท   

เพ่ือจ�ายเปHน 
   -   เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการ  เป=นเงิน   40,000.-    บาท   
เช!น       ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก  ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป=น                                                       
    -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียน  เป=นเงิน   40,000.-   บาท                   
เป=นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในราชการขององค�การบริหารส!วนตําบล   
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   -   ค!าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบํารุงท�องท่ี , ภาษีปEาย , ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน   เป=นเงิน   20,000.-    บาท   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   
งานบริหารงานคลัง (00113) 

-   ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สิน(320400)ตั้งไว�  50,000.- บาท             
เพ่ือจ�ายเปHน 

- ค!าบํารุงรักษาซ!อมแซมครุภัณฑ�  เป=นเงิน  40,000.- บาท  เช!น เครื่องคอมพิวเตอร� 
เครื่องพิมพ�ดีด เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู� โตaะ และอ่ืน ๆ            

-   ค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมทรัพย�สินอ่ืน ๆ เป=นเงิน 10,000.- บาท เช!น วัสดุต!าง ๆ   
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
  2.3  ค�าวัสดุ    (533000)   ตั้งไว�    80,000.-      บาท  แยกเป=น 
  -  ประเภท ค�าวัสดุสํานักงาน   (330100)  ตั้งไว�    40,000.-   บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!าซ้ือ
สิ่งของเครื่องใช�ต!าง ๆ เช!น กระดาษ แฟEม ปากกา ดินสอ  ถังดับเพลิง กระดานดํา รวมท้ังวัสดุสํานักงานท่ีมีอายุ
การใช�งานเกิน 1 ป+ และราคาไม!เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
(00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 
   -  ประเภท  ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�  (331400)   ตั้งไว�    40,000.-  บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!า
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เช!นแผ!นดิสก� โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร�  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)  

2.4  ค�าสาธารณูปโภค  (534000)    ตั้งไว�  รวม     100,000.-     บาท  แยกเปHน 
  -  ประเภท  ค�าไปรษณีย� ค�าโทรเลข   ค�าธนาณัติ   ค�าซ้ือดวงตราไปรษณียากร ค�าเช�าตู�
ไปรษณีย�   (340400)  ตั้งไว�   15,000.-     บาท     
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าไปรษณีย�  ค!าโทรเลข   ค!าธนาณัติ   ค!าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค!าเช!าตู�
ไปรษณีย�  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  
(00113) 
  -  ประเภท  ค�าบริการทางด�านโทรคมนาคม   (340400)    ตั้งไว�   85,000.-     บาท 
  เพ่ือเป=นค!าใช�จ!ายเก่ียวกับการเชื่อมต!อสัญญาณอินเตอร�เน็ตตําบล  และเป=นการติดต!อราชการ  
รับข�อมูลข!าวสารต!าง ๆ  รวมถึงค!าใช�จ!ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ  ดังกล!าว  ท่ีเข�าประเภทรายจ!ายนี้    ต้ังจ!ายจาก
เงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113) 

 
3. งบลงทุน     (530000)    ตั้งไว�  รวม    41,000.-     บาท  แยกเปHน   

 3.1 ค�าครุภัณฑ� (541000) ตั้งไว� 41,000.- บาท  
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือ เครื่องโทรสารแบบกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,000  
บาท  คุณสมบัติ สามารถส!งเอกสารได�ครั้งละไม!เกิน 20 แผ!น ความเร็วในการส!งไม!เกิน 6วินาที/แผ!น (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ� ป+ 2557) ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งาน
บริหารงานคลัง  (00113) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 หน�า62) 
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 เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือ เครื่องพิมพ�ชนิด Dot Matrix แบบแคร!ยาว  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 
23,000  บาท   คุณลักษณะพ้ืนฐาน   (ตามมาตรฐานครุภัณฑ� ป+ 2557) 

- มีจํานวนหัวพิมพ�ไม!น�อยกว!า 24 เข็มพิมพ� 
- มีความยาวของแคร!พิมพ�ไม!น�อยหว!า 15 นิ้ว  
- มีความเร็วขณะพิมพ�ร!างขนาด 10 ตัวอักษรต!อนิ้ม ได�ไม!น�อยกว!า 300  ตัวอักษรต!อวินาที 
- มีความเร็วขณะพิมพ�ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต!อนิ้ว ได�ไม!น�อยกว!า 100  

ตัวอักษรต!อวินาที 
- มีความละเอียดในการพิมพ�แบบ Enhanced Graphics ไม�อยกว!า 360 x 360 จุดต!อนิ้ว 
- มีหน!วยความจํา แบบ Input Buffer ไม!น�อยหว!า 128 KB 
- มี Interface แบบ  1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1  หรือดีว!า 

 ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)   งานบริหารงานคลัง  (00113)            
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 หน�า62) 
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รายละเอียดค�าใช�จ�าย  กองช�าง 
 
1.  งบบุคลากร      ตั้งไว�รวม 964,200.- บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายการเมือง)                 - บาท 
 -  เงินเดือน  (ฝMายประจํา)      964,200.- บาท 
 
2.  งบดําเนินการ      ตั้งไว�รวม 574,400.- บาท 
 -  ค�าตอบแทน        264,400.- บาท 
 -  ค�าใช�สอย                120,000.- บาท 
 -  ค�าวัสด ุ        190,00.- บาท 
 -  ค�าสาธารณูปโภค        - บาท 
 
3.  งบลงทุน       ตั้งไว�รวม    2,984,000.-   บาท 
 -  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง             2,933,000.-  บาท 
 -  ค�าครุภัณฑ�                           51,000.-  บาท 
 
4.  งบเงินอุดหนุน     ตั้งไว�รวม                               -  บาท 
 -  เงินอุดหนุนส�วนราชการ                      - บาท 
 -  เงินอุดหนุนกจิการอันเปHนสาธารณประโยชน�                   - บาท 
     

����รวมงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น     4,522,600.-    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไป   ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงานและแผนงาน 
หน�วยงาน กองช�าง 

ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
1.  งบบุคลากร   (520000) รวมเปHนเงิน    964,200.-    บาท 
 1.1   เงินเดือน  (ฝMายประจํา) (522000)        ตั้งไว�   รวม  964,200.-    บาท    แยกเปHน 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   (220100)   ตั้งไว�    428,640.-    บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นเงินเดือนค!าเลื่อนข้ันเงินเดือน  และค!าเลื่อนระดับ  ให�แก!  พนักงานส!วนตําบล 
จํานวน  4   อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ  ของพนักงาน   (220200)    ตั้งไว�    61,560.-  บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวและเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณสมบัติท่ี  ก.พ. กําหนดสําหรับ
พนักงานส!วนตําบล  จํานวน  2   อัตรา  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) ตั้งไว�  42,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นเงิน
ประจําตําแหน!งของผู�อํานวยการกองช!าง ท่ีควรจะได�รับตามระเบียบท่ีกําหนด ต้ังจ!ายจากเงินรายได� ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานบริหารท่ัวไปกับเคหะและชุมชน (00241) 

1.1.4  ประเภท  ค�าจ�างพนักงานจ�าง    (220600)      ตั้งไว�   302,520.-   บาท 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป    จํานวน  4  อัตรา  ต้ังจ!าย
จากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
(00241) 
  1.1.5  ประเภท  เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงานจ�าง (220700)  ตั้งไว�   129,480.-   บาท
เพ่ือจ!ายเป=นเงินเพ่ิมค!าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน  4   อัตรา  
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
(00241) 
2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเปHนเงิน      574,400.-  บาท 

 2.1  ค�าตอบแทน  (531000)     ตั้งไว�รวม   264,400.-     บาท    แยกเปHน   
 -  ประเภท  ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

(310100)    ตั้งไว�   140,000.-   บาท 
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 เพ่ือจ!ายเป=นเงินประโยชน�ตอบแทนอ่ืน  สําหรับ  พนักงานส!วนตําบล  ลูกจ�างประจํา  และ
พนักงานจ�างขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ินเป=นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําป+)  ประจําป+งบประมาณ  2555  
เป=นเงิน    130,000.-   บาท  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนคณะกรรมการเปJดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจการจ�างก!อสร�าง
และผู�ควบคุมงานก!อสร�าง  เป=นเงิน   10,000.-   บาท  เช!น  ผู�แทนชุมชน  ผู�แทนจากส!วนราชการ ฯลฯ 
ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
(00241) 
  -  ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว�     5,000.-  บาท  

เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก!พนักงานส!วนตําบลและคณะผู�บริหาร ต้ังจ!ายจาก
เงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
      -  ประเภท เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล   (310500)   ตั้งไว�    30,000.-  บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นเงินช!วยเหลือค!ารักษาพยาบาลให�แก!พนักงานส!วนตําบล ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค�าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั้งไว�  30,000.-   บาท   

เพ่ือจ!ายเป=นค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก!พนักงานส!วนตําบลและลูกจ�าง/
พนักงานจ�าง   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค�าเช�าบ�าน   (310400)  ตั้งไว�    59,400.-    บาท  

เพ่ือจ!ายเป=นค!าเช!าบ�านให�แก!พนักงานส!วนตําบล  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  2.2  ค�าใช�สอย  (532000)   ตั้งไว�     120,000.-   บาท 

-  ประเภท รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน  
(320300)    ตั้งไว�    60,000.-  บาท   

เพ่ือจ�ายเปHน 
   -   เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!ายในการเดินทางไปราชการ   เป=นเงิน   30,000.-   บาท                
เช!น        ค!าพาหนะ ค!าเช!าท่ีพัก  ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป=น                
    -  เพ่ือจ!ายเป=นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียน  เป=นเงิน 30,000.-  บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นค!าธรรมเนียมและค!าลงทะเบียนในราชการขององค�การบริหารส!วนตําบล   

 

-   ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย�สิน   (320400)  ตั้งไว�    
60,000.-  บาท             

เพ่ือจ�ายเปHน 
- ค!าบํารุงรักษาซ!อมแซมครุภัณฑ�  เป=นเงิน  20,000.-  บาท  เช!น เครื่องคอมพิวเตอร� 

เครื่องพิมพ�ดีด เครื่องถ!ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู� โตaะ และอ่ืน ๆ            
-   ค!าบํารุงรักษาหรือซ!อมแซมท่ีดินและสิ่งก!อสร�าง    เป=นเงิน   40,000.-   บาท 

ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)  
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  2.3  ค�าวัสดุ    (533000)   ตั้งไว�   190,000.-  บาท  แยกเป=น 
  -  ประเภท ค�าวัสดุสํานักงาน   (330100)  ตั้งไว�    20,000.-  บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!าซ้ือ
สิ่งของเครื่องใช�ต!าง ๆ เช!น กระดาษ แฟEม ปากกา ดินสอ  ถังดับเพลิง กระดานดํา รวมท้ังวัสดุสํานักงานท่ีมีอายุ
การใช�งานเกิน 1 ป+ และราคาไม!เกิน 5,000 บาท  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

-  ประเภท ค�าวัสดุไฟฟUา และวิทยุ  (330200)  ตั้งไว�    40,000.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!า
วัสดุไฟฟEา และวิทยุ รวมท้ังวัสดุไฟฟEา ท่ีมีอายุการใช�งานเกิน 1 ป+ แต!ราคาต!อชุดไม!เกิน 5,000 บาท เช!น ฟJวส�   
สายไฟฟEา ปลั๊ก ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค�าวัสดุก�อสร�าง  (330200)   ตั้งไว�  30,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือ
วัสดุก!อสร�าง  เช!น  ไม�  น้ํามันผสมสี  ปูนซีเมนต�  ทราย  สี  อิฐ  กระเบ้ือง สว!าน  ค�อน  คีม  เลื่อย ฯลฯ  ต้ังจ!าย
จากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
                  -  ประเภท  ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�   (331400)  ตั้งไว�    20,000.-  บาท    เพ่ือจ!ายเป=นค!า
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� เช!นแผ!นดิสก� โปรแกรมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคอมพิวเตอร� ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย  (331200 )   ตั้งไว�   5,000.-  บาท   เพ่ือจ!ายเป=นค!า
จัดซ้ือวัสดุเครื่องแต!งกาย  เช!น  เสื้อกันฝน  รองเท�าบูaท  ถุงมือ  หมวก ฯลฯ  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

-   ประเภท ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  (330700)  ตั้งไว�   5,000.-  บาท    เพ่ือเป=น
จ!ายค!าวัสดุยานพาหนะและขนส!ง เช!น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ   ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
 

  - ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ  (331700)   ตั้งไว�     70,000.-  บาท 
  -เพ่ือจ!ายเป=นค!าวัสดุไฟฟEา  เช!น  หม�อแปลงไฟฟEา  ไมโครโฟน  ฯลฯ 
  -เพ่ือจ!ายเป=นค!าวัสดุประปาและสุขภัณฑ�ห�องน้ํา  เช!น  มิเตอร�น้ํา  กaอกน้ํา  ท!อประปา  ข�อต!อ  
ฝ~กบัว  สายฉีดชําระ  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

3. งบลงทุน     (530000)    ตั้งไว�  รวม    51,000.-     บาท  แยกเปHน   
 3.1 ค�าครุภัณฑ� (541000) ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง  ตั้งไว� 51,000.- บาท 
 3.1.1 ประเภท ครุภัณฑ�ส่ิงก�อสร�าง( 410500) ตั้งไว� 19,000  บาท เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือเครื่อง 
ตบดิน จํานวน  1 เครื่อง ใช�เครื่องยนต�เบนซิน  น้ําหนักของเครื่องตบดินไม!ต่ํากว!า 80 กิโลกรัม แรงบดอัด            
ไม!น�อยกว!า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม!น�อยกว!า 5,000 ครั้งต!อนาที พร�อมอุปกรณ�ประกอบเครื่องตบดินต�อง   
มีครบชุด  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน   (00241) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 หน�า62) 
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               3.1.2  ครุภัณฑ�การเกษตร (410400) ต้ังไว� 32,000  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา
มอเตอร�ไฟฟEา 3 แรงม�า 1 เฟส จํานวน  2 เครื่อง  ขนาดท!อสูบไม!น�อยกว!า 2 นิ้ว ขนาดท!อส!งไม!น�อยกว!า 2 นิ้ว 
ปริมาณสูบน้ําได�ไม!น�อยกว!า 300  ลิตรต!อนาที ส!งน้ําได�สูงไม!ตํ่ากว!า 25 เมตร พร�อมอุปกรณ�ประกอบเครื่องสูบ
น้ําและของมอเตอร�ไฟฟEา ต�องมีครบชุด  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   (00241) ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557 - 2558  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
หน�า62)  
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งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
 
 

งานไฟฟ<าและถนน  (00242) 

1.  งบลงทุน     (530000)    ตั้งไว�  รวม     2,933,000.00.-       บาท  แยกเปHน   
2.2  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง  ตั้งไว�   รวม  2,933,000.00 บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการดังต!อไปนี้ 

  2.2.1 ประเภทถนน   ตั้งไว� 2,155,000.- บาท   เพ่ือจ!ายเป=นโครงการดังต!อไปนี้ 

-  โครงการก!อสร�างถนนลาดยาง สายแหลมปาย – ทอนจันทร� หมู! ท่ี 6  ตําบลหาดยาย          
ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) กว�าง 6.00  เมตร ยาว 200 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม!
น�อยกว!า 1,200 ตารางเมตร ตีเส�นจราจร และติดต้ังปEายประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ปEาย  (ตามรูปแบบท่ี 
อบต.กําหนด) งบประมาณ 446,000.-  บาท   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟEาถนน (00242)        ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 หน�า 38) 

-  โครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช!องค�อ – ห�วยทรายขาว หมู!ท่ี 9            
ตําบลหาดยาย  กว�าง  4.00 เมตร  ยาว 125.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม!น�อยกว!า 500  ตารางเมตร  พร�อมไหล!ทางลูกรังอัดแน!น กว�างข�างละ 0.50 เมตร  ท้ัง 2 ข�าง  งานติดต้ัง
ปEายจราจร และติดต้ังปEายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน 1 ปEาย (ตามรูปแบบท่ี อบต.กําหนด)งบประมาณ  
356,000.-  บาท    ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟEา
ถนน (00242)        ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 หน�า  39) 

-  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แบบปูผิว Asphaltic Concrete ซอยแพรกเศียร   
หมู!ท่ี 10 ตําบลหาดยาย ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ Asphaltic Concrete  กว�าง 5.00 เมตร              
ยาว 500  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม!น�อยกว!า 2,500  ตารางเมตร  ตีเส�นจราจร  และติดต้ังปEาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน 1 ปEาย (ตามรูปแบบรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด) งบประมาณ  1,128,000.-  
บาท  ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟEาถนน (00242)                  
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 1  หน�า  40) 

- โครงการก!อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช!องค�อ – ห�วยทรายขาว หมู!ท่ี  13  ตําบล   
หาดยาย กว�าง 4.00 เมตร  ยาว 80.00  เมตร  หน�า 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ไม!น�อยกว!า 320 ตารางเมตร  พร�อมไหล!ทางลูกรังอัดแน!น กว�างข�างละ 0.50 เมตร  ท้ัง 2 ข�าง  พร�อมติดต้ังปEาย
ประชาสัมพันธ�โครงจํานวน 1 ปEาย (ตามรูปแบบรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด) งบประมาณ 225,000.-          
ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟEาถนน (00242)                   
( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 หน�า   42) 
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  2.2.2  ประเภทประปาหมู�บ�าน  ตั้งไว�  188,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการก!อสร�าง 
ประปาเพ่ือการเกษตร ซอยทุ!งสันติสุข หมู!ท่ี 3  ท!อ  PVC ขนาด ∅ 3  นิ้ว  ระยะทาง 1,068 ม. พร�อมติดต้ัง
ปEายประชาสัมพันธ� โครงการจํานวน 1 ปEาย   (ตามรูปแบบรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด) งบประมาณ        
188,00.- บาท   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟEาถนน 
(00242)             ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 หน�า  47 ) 

2.2.3  ก�อสร�างห�องส�วม แยกชาย – หญิง และคนพิการ ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วน
ตําบลหาดยาย    ตั้งไว�  590,000.-  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าโครงการก!อสร�างห�องส�วม แยกชาย – หญิง และ  
คนพิการ ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส!วนตําบลหาดยาย ขนาดกว�าง 3.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.00 เมตร 
พร�อมติดต้ังปEายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน 1  ปEาย   (ตามรูปแบบรายละเอียดท่ี อบต.กําหนด) งบประมาณ  
590,000.- บาท   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน (00242)    ( แผนพัฒนาสามป+ พ.ศ. 2557- 2559  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  หน�า   61 ) 
 
4.  งบเงินอุดหนุน  ( 560000)   รวมเปHนเงิน   -  บาท   
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รายละเอียดค�าใช�จ�าย  งบกลาง 
 
งบกลาง      ตั้งไว�รวม          779,760.-         บาท 
 1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                205,128.-       บาท
 2.  สํารองจ�าย           188,099-      บาท 
 3.  รายจ�ายตามข�อผูกพัน                386,531.-         บาท         
  -  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ                       136,051.- บาท  
                     ข�าราชการส�วนท�องถิ่น  (ก.บ.ท.)            
  -  ทุนการศึกษาแก�ผู�ด�อยโอกาส       100,000.- 

-  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่น   150,480.-      บาท 
 
 

����รวมงบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น    ...779,760....-      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายทั่วไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค�การบริหารส�วนตําบลหาดยาย  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ด�านงบกลาง  (00400) 
รายจ�ายงบกลาง  (00410) 

งบกลาง   (00411)   
งบกลาง 
1.    งบกลาง   (510000)    ตั้งไว�     รวม   779,760.-   บาท  แยกเปHน 

1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   (110300)  ตั้งไว�  205,130.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=น
เงินสมทบสํานักงานประกันสังคม  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  
(510000) 

1.2  ประเภทเงินสํารองจ�าย  (111000)  ตั้งไว�  188,099. -  บาท  เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร�อนของประชาชนหรือกรณีฉุกเฉินจําเป=นไม!ได�คาดการณ�ไว�ล!วงหน�า  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  (510000) 

   1.3  ประเภทรายจ�ายตามข�อผูกพัน ( 111100 ) ตั้งไว�       386,531-    บาท  แยกเปHน 
 

-   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วนท�องถ่ิน (ก.บ.ท.)  (120100)  ตั้งไว�   
136,051.-   บาท  เพ่ือจ!ายเป=นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส!วนท�องถ่ิน   ก.บ.ท. โดยหักเงิน
จากประการรายรับ  ในอัตราร�อยละหนึ่ง  ท้ังนี้  มิให�นํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู�  เงินท่ีมีอุทิศให�  หรือเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณด�วย  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส!วนท�องถ่ิน  
ด!วนมาก  ท่ี มท  080835/ว 43  ลงวันท่ี  23  กันยายน  2551  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด!วนมาก 
ท่ี มท 0808.2/ว 1798  ลงวันท่ี  5  มิถุนายน  2552  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
(00411)   งบกลาง  (510000) 

- เงินทุนสําหรับทุนการศึกษาแก�ผู�ด�อยโอกาส  ต้ังไว� 100,000  บาท  เพ่ือจ!ายเป=นค!าใช�จ!าย
ในการให�ทุนการศึกษาแก!เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู�ด�อยโอกาส ได�แก! เด็กกําพร�า  เด็กยากจน และคนพิการใน
เขตตําบลหาดยาย ซ่ึงต�องเป=นการศึกษาในหลักสูตรสูงกว!าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ซ่ึงรัฐให�โดยไม!เก็บค!าใช�จ!าย) 
หรือเทียบเท!า  แต!ต�องไม!สู งกว!าระดับปริญญาตรี  ซ่ึงจะต�องเป=นผู�สอบผ!านการคัดเลือกเข�าเรียนใน
สถาบันการศึกษาต!าง ๆ ของรัฐ การให�ทุนอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยการเงิน การเบิกจ!ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547  ข�อ 4 โดยให�ทุนแต!ละ
รายเฉพาะค!าเล!าเรียน หรือค!าธรรมเนียมการศึกษาหรือค!าบํารุง หรือค!าหน!วยกิต  ตามอัตราท่ีสถาบันการศึกษา
กําหนด แต!ไม!เกินป+ละ  33,000  บาทต!อ 1 ราย  ต้ังจ!ายจากเงินรายได�   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00411)   
งบกลาง  (510000) 
    

  -   โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ิน   ต้ังไว�   150,480.-  บาท  เพ่ือจ!าย
เป=นเงินสมทบโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ิน   ต้ังจ!ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  (510000) 



รายละเอียดค!าเงินเดือน   (ฝQายการเมือง) 
 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราเงินเดือน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. นายก   อบต. 20,400 x12 244,800.-  
2. รองนายก  อบต. 11,220x12x2 269,280.-  
3. เลขานุการนายก  อบต. 7,200x12 86,400.-  

รวม 600,480.-  
 

รายละเอียดเงินค!าตอบแทนประจําตําแหน!ง   (ฝQายการเมือง) 
 

1. นายก  อบต. 1,750x12 21,000.-  
2. รองนายก  อบต. 880x12x2 21,120.-  

รวม 42,120.-  
 

รายละเอียดเงินค!าตอบแทนพิเศษ   (ฝQายการเมือง) 
 

1. นายก  อบต. 1,750x12 21,000.-  
2. รองนายก  อบต. 880x12x2 21,120.-  

รวม 42,120.-  
 
 

รายละเอียดค!าตอบแทน ส.อบต. (ฝQายการเมือง) 
 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ประธานสภา อบต. 11,220x12 134,640.-  
2. รองประธานสภา อบต. 9,180x12 110,160.-  
3. สมาชิกสภา  อบต. 7,200x24x12 2,073,600.-  
4. เลขานุการสภา  อบต. 7,200x12 86,400.-  

 2,404,800.-  
 

 
 
  
 



 
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส!วนตําบล   (ฝQายประจํา) 

(สํานักงานปลัด) 
ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 

1. ปลัด  อบต.  24,970x12 299,640.-   
2. หัวหน�าสํานักงานปลัด 16,570x12 198,840.-  
3. เจ�าพนักงานธุรการ 19,200x12 230,400.-  
4. นักพัฒนาชุมชน 14,380x12 172,560.-  
5. บุคลากร 13,160x12 157,920.-  
6. นักวิชาสุขาภิบาล 10,440x12 125,280.-  
7. จนท.วิเคราะห� ฯ 13,160x12 157,920.-  
8. จนท.ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 7,460x12 89,520.-  
9. นักวิชาการศึกษา 8,340x12 100,080.-  

 1,532,160.-  
 

รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ พนักงานส!วนตําบล   (ฝQายประจํา) 
(สํานักงานปลัด) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ปลัด  อบต.  5,600x12 67,200-   
2. หัวหน�าสํานักงานปลัด 3,500x12 42,000-   
3. เจ�าพนักงานธุรการ - -  
4. นักพัฒนาชุมชน 930x12 11,160.-  
5. บุคลากร 2,160x12 25,920.-  
6. นักวิชาสุขาภิบาล 4,8100x12 57,720.-  
7. จนท.วิเคราะห� ฯ 2,160x12 25,920.-  
8. จนท.ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 1,710x12 20,520.-  
9. นักวิชาการศึกษา 6,660x12 79,520.-  

 269,520.-  
 

รายละเอียดเงินเดือนลูกจ�างประจํา     (ฝQายประจํา) 
(สํานักงานปลัด) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. เจ�าหน�าท่ีธุรการ 13,070x12 156,840.-   

 156,840.-  
 

 



รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส!วนตําบล   (ฝQายประจํา) 
(กองคลัง) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผู�อํานวยกองคลัง 23,550x12 282,600.-  
2. นักวิชาการพัสดุ 12,240x12 146,880.-  
3. เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 10,190x12  122,280.-  
4. เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 6,160x12 73920.-  

 625,680.-  
รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ   (ฝQายประจํา) 

(กองคลัง) 
ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 

1. ผู�อํานวยการกองคลัง 3,500x12 42,000-  
2. นักวิชาการพัสดุ 2,760x12 33,120.-  
3. เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 2,095x12  25,140.-  
4. เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี 2,895x12 34,740.-  

 135,000.-  
รายละเอียดเงินเดือนพนักงานส!วนตําบล   (ฝQายประจํา) 

(กองช!าง) 
ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 

1. ผู�อํานวยการกองคลัง 21,240x12 254,880.-  
2. นายช!างโยธา 8,740x12 104,880.-  
3. ช!างโยธา 7,140x12  85,680.-  
4. เจ�าหน�าท่ีธุรการ 7,140 x12 85,680.-  

 531,120.-  
 

รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ พนักงานส!วนตําบล   (ฝQายประจํา) 
(กองช!าง)  

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผู�อํานวยการกองคลัง 3,500x12 42,000.-  
2. นายช!างโยธา 1,710x12 20,520.-  
3. ช!างโยธา 1,710x12  20,520.-  
4. เจ�าหน�าท่ีธุรการ 1,710x12 20,520.-  

 103,560.-  
 

 



รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ  พนักงานส!วนตําบล  (ฝQายประจํา) 
(สํานักงานปลัด) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห� ฯ 12,090x12 139,560.-  
2. ผช.เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล 7,050x12  81,480.-  
3. พนักงานขับรถยนต� 6,530x12  75,240.-  
4. ผช.เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 6,530x12 75,240.-  
5. ผช.จนท.ธุรการ 6,270x12 75,240.-  
6. พนักงานดับเพลิง 5,340x12x3 192,240.-  
7. นักการ ฯ 5,340x12 64,080.-  
8. คนงานท่ัวไป 5,340x12 64,080.-  
9. ยาม 5,340x12 64,080.-  

 846,120.-  
 

รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ พนักงานจ�าง  (ฝQายประจํา) 
(สํานักงานปลัด) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห� ฯ 2,910x12 40,440.-  
2. ผช.เจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล 1,950x12  26,520.-  
3. พนักงานขับรถยนต� 2,470x12  32,760.-  
4. ผช.เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ� 2,470x12  32,760.-  
5. ผช.จนท.ธุรการ 2,730x12 75,240.-  
6. พนักงานดับเพลิง 3,660x12x3 131,760.-  
7. นักการ ฯ 3,660x12 43,920.-  
8. คนงานท่ัวไป 3,660x12 43,920.-  
9. ยาม 3,660x12 43,920.-  
10 ผู�ดูแลเด็กเล็ก 760 x12 9,120.-  

 423,000.-  
 

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานจ�าง  (ฝQายประจํา) 
(กองคลัง) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีการเงิน ฯ 8,590x12 103,080.-  
2. ผช.เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บ ฯ 8,590x12  103,080.-  
3. ผช.เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 6,250x12  75,240.-  

 281,400.-  
 



รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ พนักงานจ�าง  (ฝQายประจํา) 
(กองคลัง) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีการเงิน ฯ 1,500x12 18,000.-  
2. ผช.เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บ ฯ 1,500x12  18,000.-  
3. ผช.เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 2,930x12  32,760.-  

 68,760.-  
 

รายละเอียดเงินเดือนพนักงานจ�าง  (ฝQายประจํา) 
(กองช!าง) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีประปา 7,330x12 87,960.-  
2. พนักงานผลิตน้ําประปา 5,340x12     64,080.-  
3. ผช.ช!างโยธา 6,270x12  75,240.-  
4. พนักงานผลิตน้ําประปา 6,70x12     75,240.-  

 302,520.-  
 

รายละเอียดเงินเพ่ิมต!าง ๆ พนักงานจ�าง  (ฝQายประจํา) 
(กองช!าง) 

ลําดับท่ี ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน/ป+ รวม หมายเหตุ 
1. ผช.เจ�าหน�าท่ีประปา 1,670x12 20,040.-  
2. พนักงานผลิตน้ําประปา 3,660x12     43,920.-  
3. ผช.ช!างโยธา 2,730x12  32,760.-  
4. พนักงานผลิตน้ําประปา 2,730x12     32,760.-  

 129,480.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมาณการรายจ�าย ป งบประมาณ   พ.ศ. 2557 
 

1. สนง. ปลัด         14,027,600.-   บาท 
2. กองคลัง                 1,780,040.-    บาท 
3. กองช�าง                 4,469,600.-    บาท 
4. งบกลาง                    722,760.-    บาท 
       

   รวม                 21,000,000 .-  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


