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ส่วนที� 1 

 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 
 

  บัดนี� ถึงเวลาที�คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกครั� งหนึ�ง    ฉะนั�น ในโอกาสนี�คณะผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจน
หลกัการและแนวนโยบายในการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    ดงัต่อไปนี�  
 

  1. สถานะการคลงั 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  องค์การบริหารส่วนตาํบลไดป้ระมาณการรายรับโดยดูจาก
ฐานะรายไดข้องปี  2555  ประมาณการรายรับไว ้จาํนวน  18,777,500.00   บาท โดยในส่วนของรายไดที้�
องค์การบริหารส่วนตาํบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ� น และในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายไดก้าํหนดวงเงินรายจ่ายไว ้    จาํนวน    18,777,500.00   บาท   คาดวา่จะสามารถไปจดัทาํ
บริการสาธารณะดา้นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น ซึ� งการจดัทาํงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบล
เป็นการจดัทาํงบประมาณแบบสมดุล  ( รายจ่ายเท่ากบัรายรับ )  นอกจากนั�นขณะนี�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
เงินสะสม   คงเหลือ   615,278.01  บาท 
 

  2. การบริหารงบประมาณในปีที�ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

      ในปีงบประมาณที�ผ่านมาแมว้่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตาํบลจะมีจาํนวนจาํกดัเมื�อ
เปรียบเทียบกบัภารกิจต่างๆ ที�จะตอ้งดาํเนินการเพื�อบริการให้แก่ประชาชนตามอาํนาจหนา้ที�ตามกฎหมายก็ตาม  

แต่องค์การบริหารส่วนตาํบลก็สามารถดาํเนินกิจการไดค้รอบคลุมทุก ๆ ดา้นตามที�ไดต้ั�งงบประมาณรายจ่ายไว้
ครบถว้นทุกรายการ   
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2.1 รายรับ  ปีงบประมาณ 2556    ประมาณการไว้ รวมทั9งสิ9น         18,777,500.00       บาท 

 

รายรับ 
รับจริง 

ปี 2554 

ประมาณการ  

ปี 2555 

ประมาณการ 

ปี 2556 

 

หมายเหตุ 

ก. รายได้ภาษีอากร 

   1. หมวดภาษีอากร 

      1.1  ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

      1.2  ภาษีบาํรุงทอ้งที� 
      1.3  ภาษีป้าย 

      1.4  ภาษีอากรรังนกอีแอ่น 

   2. หมวดภาษีจัดสรร 
      2.1 ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม 
พ.ร.บ.กาํหนดแผน ฯ 

      2.2  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 

      2.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

      2.4  ภาษีสุรา   
      2.5  ภาษีสรรพาสามิต 

      2.6  ค่าภาคหลวงแร่ 

      2.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี�ยม 

      2.8  เงินที�เก็บตามกฎหมายวา่
ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 

      2.9  ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที�ดิน 
ข. รายได้ที�มิใช่ภาษีอากร 

     1. หมวดค่าธรรมเนียม 

       ค่าปรับและใบอนุญาต 

     1.1 ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา 
     1.2 ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎ
จราจรทางบก 

     1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา 

     1.4 ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบั
ใบอนุญาตการพนนั 

 11,315,720.32 

  1,042,716.54 

131,643.00 

81,848.47 

2,288.00 

  826,937.07 

10,273,003.78 

 

4,624,559.40 

1,998,354.07 

- 
969,145.19 

2,334,747.01 

57,265.45 

52,943.08 

 

28,224.58 

 

 

207,765.00 

  1,062,071.04 

 

 494,471.26 

 

56.26 

 

 1,800.00 

 491,795.00 

 

820.00 

10,860,500.00 

1,002,500.00 

130,000.00 

70,000.00 

2,500.00 

800,000.00 

9,858,000.00 

 

4,000,000.00 

2,500,000.00 

40,000.00 

850,000.00 

2,200,000.00 

30,000.00 

30,000.00 

 

8,000.00 

 

 

200,000.00 

684,500.00 

 

104,500.00 

 

1,000.00 

 

3,000.00 

100,000.00 

 

- 

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 
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       1.5 ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนพาณิชย ์
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 

    2.1 ค่าดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 

 

3. หมวดรายได้จากสาธารณู- 

    ปโภค และการพาณชิย์ 

   3.1 เงินช่วยเหลือจากการ
ประปา 

   3.2  รายไดจ้ากสาธารณูปโภค
อื�น ๆ 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 

4.1 ค่าขายแบบแปลน 

4.2 รายไดเ้บด็เตล็ดอื�น ๆ 

 

ค. รายได้จากทุน 

     1. ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

ง. เงินช่วยเหลอื 

   หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 

    

     
     
     
    
                    

 

 

- 

34,861.28 

 34,861.28 

 

 

491,010.00 

 

477,232.00 

 

 13,778.00 

  
41,728.50 

34,700.00 

7,028.50 

         
        - 
        -     

6,495,233.00 

     6,495,233.00 

 

 

  

 

 

              
 

 

500.00 

40,000.00 

40,000.00 

 

 

510,000.00 

 

500,000.00 

 

10,000.00 

 

30,000.00 

20,000.00 

10,000.00 

 

2,000.00 

2,000.00 

8,000,000.00 

8,000,000.00 

 

 

 

500.00 

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 

 

 

รวมรายรับทั9งสิ9น 18,873,024.36 19,547,000.00 18,777,500.00  
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2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

 

ดา้น/แผนงาน 

 

จ่ายจริง 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

งบประมาณ 

ปี 2556 

 

หมายเหต ุ

ด้านบริหารทั�วไป 

- แผนงานบริหารงานทั�วไป 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการศาสนาวฒันธรรม 

  และนนัทนาการ 

-แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ด้านการเศรษฐกจิ 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการพาณิชย ์

ด้านการดาํเนินงานอื�น 

- แผนงานงบกลาง 

 

11,602,068.07 

- 
 

1,633,500.00 

130,000.00 

1,568,767.77 

 

824,020.00 

158,500.00 

- 
 

96,300.00 

406,151.26 

 

1,002,984.00 

 

  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 

 

2.3 รายจ่ายตามงบประมาณ 

 

หมวด 

จ่ายจริง 

ปี 2554 

งบประมาณ 

ปี 2555 

งบประมาณ 

ปี 2556 

 

หมายเหต ุ

1. งบกลาง  

2. งบบุคลากร 

    -  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 
    -  เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)  
3.  งบดาํเนินการ 

   -  ค่าตอบแทน 

   -  ค่าใชส้อย 

   -  ค่าวสัดุ 

   -  ค่าสาธารณูปโภค 

4.  งบลงทุน 

   -  ค่าครุภณัฑ ์

   -  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 
5. หมวดเงนิอุดหนุน  

6. หมวดรายจ่ายอื�น 

1,002,984.00 

 

2,440,738.00 

3,350,904.86 

 

1,398,145.50 

2,902,600.00 

893,408.48 

701,730.26 

 

2,188,880.00 

1,185,400.00 

1,447,300.00 

- 

1,485,730.00 

 

3,089,520.00 

3,915,980.00 

 

947,000.00 

3,530,470.00 

1,172,500.00 

646,000.00 

 

233,000.00 

2,866,000.00 

1,660,800.00 

- 

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 

- 
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ   เงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม    
 

 

จ่ายจาก 

 

รายการ 
ปี 2554 

(เป็นเงิน/บาท) 

ปี 2555 

(เป็นเงิน/บาท) 

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  เงินจ่ายขาดจากเงิน 

    สะสม 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1.1.1 งานไฟฟ้าถนน  

1.2  แผนงานการพาณิชย ์

     1.2.1  งานปรับปรุงระบบ 

  ประปา 

1.3  แผนงานการศึกษา 

      1.3.1 งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

    -  ค่าตอบแทนครูผูดู้แลเด็ก  
    -  ค่าตอบแทนผูดู้แลเด็กเล็ก 

    -  สมทบประกนัสังคม 

1.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

     1.4.1  งานกีฬาและนนัทนาการ 

1.5  แผนงานสวสัดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

     1.5.1  งานสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ

ผูพ้ิการ 

1.6  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

  1.6.1 งานส่งเสริมและสนบัสนุน
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

2.1  แผนงานการเคหะและชุมชน 

    2.1.1  งานไฟฟ้าและถนน 

2.2   แผนงานบริหารงานทั�วไป 

   2.2.1 งานบริหารทั�วไป 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

703,680.- 
35,184.- 

 

 

- 
- 
 

3,414,000.- 
168,000.- 

- 
 

 

 - 
 

- 
 

587,800.- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

491,520.- 
492,000.- 

24,600.- 
 

 

- 
- 
 

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

- 
 

 

175,000.- 
 

- 
 

1,766,515.47 
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ส่วนที� 2 

 

ข้อบญัญตัิองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

 

เรื�อง 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

 

อาํเภอหลงัสวน    จังหวดัชุมพร 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

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

หลกัการ 
 

งบประมาณรายจ่ายทั9งสิ9น   ยอดรวม     18,777,500.00        บาท 

 

แยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดงันี9 
 

ก. ด้านบริหารทั�วไป 

1. แผนงานบริหารทั�วไป     ยอดรวม             9,938,780.00           บาท 

  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม                100,000.00         บาท 

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 1. แผนงานการศึกษา      ยอดรวม             2,336,920.00          บาท 

 2. แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม                260,000.00          บาท    

3. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม             3,541,750.00          บาท   

4.แผนงานการศาสนาวฒันธรรม  ยอดรวม             1,159,500.00           บาท 

    และนนัทนาการ 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม                           -        บาท 

6. แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ยอดรวม     65,000.00            บาท 

ค. ด้านการเศรษฐกจิ 

1. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม               120,000.00           บาท 

 2.แผนงานการพาณิชย ์   ยอดรวม              380,000.00           บาท 

ง. ด้านการดําเนินงานอื�น 

 1. แผนงานงบกลาง      ยอดรวม                875,550.00            บาท   

เหตุผล 
 

  เพื�อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหาร ที�ได้วางแผนไวต้ามแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนตาํบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556   เพื�อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบล 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

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

  โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  อาศยัอาํนาจ      
ตามความในพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล   พ.ศ. 2537   และที�แกไ้ขเพิ�มเติมจนถึง      
(ฉบบัที� 5)  มาตรา  87  จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณตาํบลขึ�นไว ้โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหาดยาย และโดยอนุมติัของนายอาํเภอหลงัสวน    ดงัต่อไปนี�  

  ขอ้ 1  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนี� เรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

  ขอ้ 2  ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนี�  ใหใ้ชบ้งัคบั ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555     
เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ให้ตั�งจ่ายเป็นจาํนวนรวมทั�งสิ�น   

18,777,500.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี�  
  ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป 

   ก. ด้านบริหารทั�วไป 

 (1) แผนงานบริหารทั�วไป      ยอดรวม   9,938,780.00     บาท 

  (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม      100,000.00     บาท 

   ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

(1)  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม   2,336,920.00    บาท 

 (2)  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      260,000.00    บาท    

(3)  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   3,541,750.00    บาท   

(4) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ ยอดรวม   1,159,500.00    บาท 

นนัทนาการ 

(5)   แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม                 -         บาท 

(6)   แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม        65,000.00    บาท 
 ค. ด้านการเศรษฐกจิ 

(1) แผนงานการเกษตร              ยอดรวม      120,000.00    บาท 

(2)  แผนงานการพาณิชย ์   ยอดรวม      380,000.00    บาท 

   ง. ด้านการดําเนินงานอื�น 

(1) แผนงานงบกลาง      ยอดรวม      875,550.00    บาท  



-10- 

 
ทั�งนี�ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที� 3 

                           ขอ้ 5  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

     แผนงานการพาณิชย ์          ยอดรวม           - บาท 

  ขอ้ 6  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลและคณะผูบ้ริหาร   ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณที�ไดรั้บ อนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

  ขอ้ 7  ให้ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  มีหนา้ที�รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนี�  
 

                                  ประกาศ  ณ  วนัที�  ………………………………… 

 

 

      (ลงนาม)    ..................................................... 

        ( นายวนัชยั     แสงสุวรรณ ) 
                                                                    ตาํแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดยาย 

 
 

   อนุมติั 
 

 

(ลงนาม)    ..................................................... 

      (..................................................) 
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ส่วนที� 3 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

ของ 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

 

   - ประมาณการรายรับ 

 

   - รายจ่ายตามแผนงาน 

 

   - รายละเอยีดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน  จังหวดัชุมพร 

 

ก. รายได้ภาษอีากร    รวมทั9งสิ9น   10,992,000.-  บาท    แยกเป็น 
 

1. หมวดภาษอีากร   รวม    612,000.-  บาท  แยกเป็น 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที�ดินจาํนวน   130,000.- บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผ่านมา  

เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เท่าเดิม 
 1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งที�    จาํนวน   80,000.- บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวสู้งวา่ปีที�ผา่นมาเนื�องจากคาดวา่
การจดัเก็บภาษีไดเ้พิ�มขึ�น 

1.3 ภาษีป้าย  จาํนวน     2,000.-  บาท  คาํชี� แจง เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีป้ายมีแนวโนม้ใกลเ้คียง
ปีที�ผา่นมา  โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

1.4  ภาษีอากรรังนกอีแอ่น  จาํนวน    400,000.-  บาท  คาํชี�แจง  ประมาณการไวต้ ํ�ากวา่ปีที�ผา่นมา  

เนื�องจากดูจากฐานรายได ้ ปี 2555  และคาดวา่จะไดรั้บภาษีลดลง 

 

2.  หมวดภาษจีัดสรร      รวม  10,380,000.-    บาท    แยกเป็น  
2.1  ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผน ฯ    จาํนวน  5,000,000.-   บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวสู้ง

กวา่ปีที�ผา่นมา  เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น 
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ�ม  1 ใน 9  จาํนวน  2,300,000  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวต้ ํ�ากวา่ปีที�ผา่นมา

เนื�องจากดูจากฐานรายได ้ ปี 2555  และคาดวา่จะไดรั้บภาษีลดลง 

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จาํนวน      -     บาท    
2.4 ภาษีสุรา  จาํนวน  950,000.-  บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที�ผา่นมา  เนื�องจากคาดวา่การ

จดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น 

2.5 ภาษีสรรพสามิต  จาํนวน  1,800,000.-  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวต้ ํ�ากวา่ปีที�ผา่นมา  เนื�องจาก
คาดวา่จะไดรั้บจดัสรรภาษีมีแนวโนม้ลดลง  โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

2.6  ค่าภาคหลวงแร่    จาํนวน  50,000.-  บาท  คาํชี�แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที�ผา่น  เนื�องจากคาดวา่
การจดัเก็บภาษีป้ายมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น   โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

2.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี�ยม   จาํนวน  50,000.-  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวสู้งกว่าปีที�ผ่านมา  
เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีป้ายมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น   โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 
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 2.8  เงินที�เก็บตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ  จาํนวน  30,000  บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที�
ผา่นมา  เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เพิ�มขึ�น 

2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที�ดิน   จาํนวน   200,000.-   บาท  

คาํชี�แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่นมา  เนื�องจากคาดวา่การจดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เท่าเดิม 

ข. รายได้ที�มใิช่ภาษอีากร  รวมทั9งสิ9น    685,500.00  บาท 

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  105,500.-  บาท   แยกเป็น 

 1.1   ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา    จาํนวน  1,000.-  บาท  คาํชี�แจง  เป็นการตั�ง
ประมาณการรายรับไว ้

1.2   ค่าปรับจราจรทางบก  จาํนวน  3,000.-  บาท  คาํชี� แจง ประมาณการไวใ้กลเ้คียงกบัปีที�ผา่นมา  

เนื�องจากดูจากฐานรายได ้ ปี 2555 

1.3  ค่าปรับผดิสัญญา    จาํนวน  100,000.-  บาท   คาํชี�แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่นมา  เนื�องจาก
คาดวา่จะไดรั้บจดัสรรภาษีมีแนวโนม้เท่าเติม  โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

1.4  ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั   จาํนวน  1,000.- บาท  คาํชี� แจง  เป็นการตั�งประมาณ
การรายรับไว ้

1.5  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์  จาํนวน  500.-  บาท  คาํชี�แจง  เป็นการตั�งประมาณการรายรับไว ้

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม   40,000.-  บาท   แยกเป็น  

2.1  ค่าดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร   จาํนวน     40,000.- บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่นมา  

เนื�องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรภาษีมีแนวโนม้เท่าเดิม   โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

 

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์   รวม   510,000.-    แยกเป็น 
3.1  เงินช่วยเหลือจากการประปา   จาํนวน  500,000.-  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่นมา  

เนื�องจากคาดวา่จะไดรั้บจดัสรรภาษีมีแนวโนม้เท่าเดิม   โดยดูจากฐานภาษี ปี  2555 

3.2  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอื�น ๆ    จาํนวน   10,000.-  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่น
มา  เนื�องจากดูจากฐานรายได ้ ปี 2555 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็   รวม     30,000.-  บาท   แยกเป็น 

 4.1 ค่าขายแบบแปลน จาํนวน   20,000.-  บาท  คาํชี�แจง ประมาณการเท่ากบัปีที�ผา่นมา   เนื�องจากดูจาก
ฐานรายได ้ ปี  2555 

4.2   ค่ารายไดเ้บด็เตล็ด   จาํนวน    10,000.-  บาท  คาํชี�แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีที�ผา่นมา  เนื�องจาก
คาดวา่การจดัเก็บภาษีมีแนวโนม้เท่าเดิม 
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ค.รายได้จากทุน     รวม     -  บาท    แยกเป็น 

- 

ง. เงินช่วยเหลอื รวมทั9งสิ9น   7,100,000.-  บาท 
 

 หมวดเงินอดุหนุน      รวม    7,100,000.-  บาท   
 

  - เงินอุดหนุนทั�วไป   จาํนวน   7,100,000.-  บาท  คาํชี� แจง  ประมาณการไวต้ ํ�ากวา่ปีที�ผา่นมา  โดยดูจาก
เงินอุดหนุนทั�วไปของปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั�วไป  ( 00100 ) 

แผนงานบริหารทั�วไป  ( 00110 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหก้ารบริหารงานทั�วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลงั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

����เพื�อใหก้ารบริหารงานดา้นการจดัเก็บสถิติ ขอ้มูล ตลอดจนวางแผนพฒันา เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

����เพื�อใหง้านดา้นกฎหมายและการจดัทาํนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานที�ทาํ 
 

����การบริหารงานทั�วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลงั 

����จดัเก็บสถิติขอ้มูลในการวางแผนพฒันา และการจดัทาํงบประมาณ 

����การดาํเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 

����จดัเก็บสถิติขอ้มูลจดัทาํงบประมาณ 

����อุดหนุนส่วนราชการ  เอกชน  หรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ 

 
หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   งบประมาณ               8,297,120.00     บาท 

ส่วนการคลงั                                   งบประมาณ               1,641,660.00     บาท 

      งบประมาณรวม         9,938,780.00     บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั�วไป   (00100) 

แผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110) 

 

งาน 
เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือน 

(ฝ่ายประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ่าย

อื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

1. งานบริหารทั�วไป 

2. งานบริหารงานคลงั 
3,089,520.- 

- 
2,577,000.- 
1,068,060.- 

2,393,600.- 
473,600.- 

237,000.- 
100,000.- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8,297,120.- 
1,641,660.- 

สนง.ปลดั 

ส่วนการคลงั 

00111 

00113 

รวม 3,089,520.- 3,645,060.- 2,867,200.- 337,000.- - - -     9,938,780.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารทั�วไป  ( 00100 ) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ( 00120  ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบัการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

����เพื�อเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนในชุมชน 

  
 

งานที�ทาํ 

 

����การดาํเนินงานฝึกเพิ�มเติมและสนบัสนุนการดาํเนินงาน  อปพร. 

����งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั            

 

 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   งบประมาณรวม           100,000.00     บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

   ด้านบริหารทั�วไป   ( 00100 ) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ( 00120 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

100,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

100,000.- 

สนง. ปลดั 

 

สนง.ปลดั 

00121 

 

00123 

รวม - - 100,000.- - - - - 100,000.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานการศึกษา   ( 00210 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อเป็นค่าตอบแทนผูดู้แลเด็กเล็ก 

����เพื�อให้เด็กเล็กในศูนยเ์ด็กเล็กมีพฒันาการที�ดี 

����เพื�อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความปลอดภยัสาํหรับเด็ก 

����เพื�อให้เด็กมีสุขภาพที�ดี 

 

งานที�ทาํ 
 

����งานบริหารงานทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 

����อุดหนุนวสัดุการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

����ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

����ค่าอาหารเสริม  (นม) 

����ค่าอาหารกลางวนั 

����โครงการมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย 

 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรวม        2,336,920.00         บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

   ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200 ) 

แผนงานการศึกษา  (00210 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ่าย

อื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสั
บญัชี 

งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

 

- - 1,200,720.- - 1,136,200.- - - 2,336,920.- สนง. ปลดั 00212 

รวม - - 1,200,720.-  1,136,200.- - - 2,336,920.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสาธารณสุข  ( 00220 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหบ้ริการเกี�ยวกบัการสาธารณสุขเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานที�ทาํ 

 

����จดัซื�อนํ�ายาเคมีปราบยงุลาย  และสารเคมีอื�นๆ  เพื�อฉีดป้องกนัเชื�อมาลาเรีย , ไขเ้ลือดออก 

����งานประชาสัมพนัธ์การป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 

����งานพฒันาสาธารณสุขมูลฐานในเขต  อบต. 
 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   งบประมาณรวม            260,000.00        บาท  
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสาธารณสุข  ( 00220 )     

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน 
รายจ่าย

อื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื�น 

 

- - 130,000.- - 130,000.- - - 260,000.- สนง. ปลดั 00223 

รวม - - 130,000.- - 130,000.- - - 260,000.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานเคหะและชุมชน  ( 00240 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหก้ารบริหารทั�วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

����เพื�อพฒันาเส้นทางคมนาคมและไฟฟ้าใหท้ั�วถึงและเหมาะสม 

����เพื�อใหก้ารรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ 

 

งานที�ทาํ 
 

����การบริหารงานทั�วไป และการบริหารงานบุคคล      

����ก่อสร้างถนน       

 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

 

ส่วนโยธา     งบประมาณรวม           3,541,750.00        บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   ( 00200 ) 

แผนงานเคหะและชุมชน    ( 00240 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

เงินอุดหนุน รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

1.งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน 

2.งานไฟฟ้าถนน 

 

    - 
- 

 

901,680.- 
- 

 

594,070.- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
2,046,000.- 

 

1,495,750.- 
 

ส่วนโยธา 

ส่วนโยธา 

 

00241 

00242 

รวม           -  901,680.- 594,070.- - - - 2,046,000.- 3,541,750.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  ( 00260 ) 
วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น 

����เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวของจงัหวดัชุมพร 

����เพื�อเป็นการส่งเสริมเยาวชนใหส้นใจกีฬา 

งานที�ทาํ 

����จดัส่งเรือยาวเขา้ร่วมการแข่งขนัในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือและจดังานกีฬาอื�น ๆ   

����อุดหนุนกิจกรรมกีฬาในตาํบล        

����อุดหนุนกิจกรรมประจาํปีของหมู่บา้น 

����อุดหนุนวดัหาดสาํราญ      

����จดักิจกรรมงานวนัเด็ก 

����จดักิจกรรมงานวนัผูสู้งวยั    

����งานพิธีทางศาสนา          

����จดัส่งเรือพระบก 

����อุดหนุนสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 

����อุดหนุนสถานีอนามยับา้นในกริม 

����อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

����อุดหนุนโรงเรียนบา้นในกริม 

����โครงการปกป้องสถาบนัของชาติ 
หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรวม           1,159,500.00          บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556    

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   ( 00200 ) 

แผนงานการศาสนา  วฒันธรรม  และนันทนาการ   ( 00260 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานกีฬาและนนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น 

- 

 

- 

- 

 

- 

837,500.- 
 

- 

- 
 

- 

102,000.- 
 

220,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

939,500.- 
 

220,000.- 

สนง. ปลดั 

 

สนง.ปลดั 

00262 

 

00263 

รวม - - 837,500.- - 322,000.- - - 1,159,500.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  ( 00250 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

����ส่งเสริมช่วยเหลือความเป็นอยูข่องชุมชน 

����ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน 

 

งานที�ทาํ 
 

����อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บา้น  หมู่ที�  8,12 

����ค่าจดัทาํโครงการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

����โครงการฝึกอบรมเยาวชนตน้แบบ 
 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรวม  65,000.00         บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ( 00250 ) 
 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเขม้แขง็
ของชุมชน 

 

- -  15,000.- 
 

 

 

- 50,000.- - - 65,000.- สนง. ปลดั 00252 

รวม - - 15,000.- - 50,000.- - - 65,000.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ  ( 00300 ) 

แผนงานการเกษตร   ( 00320 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบัการเกษตรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

����เพื�ออนุรักษธ์รรมชาติ  สิ�งแวดลอ้ม  ป่าไม ้

 

งานที�ทาํ 
 

����โครงการดูแลป่าเฉลิมพระเกียรติ   

����โครงการป่ารักษน์ํ�า 

����เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล 

����โครงการปลูกป่าสานสัมพนัธ์วนัสิ�งแวดลอ้มโลก 

 
หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรวม       120,000.00      บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ  ( 00300 ) 

แผนงานการเกษตร      ( 00320 ) 
 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งานอนุรักษแ์หล่งนํ�า
และป่าไม ้

- 

 

- 

- 

 

- 

20,000.- 
 

60,000.- 

- 
 

- 

       - 
 

40,000.- 

- 
 

- 

- 
 

- 

 20,000.- 
 

100,000.- 

สนง. ปลดั 

 

สนง. ปลดั 

00321 

 

00322 

รวม - - 80,000.- - 40,000.- - - 120,000.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ  ( 00300 ) 

แผนงานการพาณชิย์  ( 00330 ) 

 

วตัถุประสงค์ 
 

����เพื�อใหก้ารบริหารกิจการประปาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานที�ทาํ 

   

����จดัซื�อวสัดุคลอรีนและสารส้ม   

����การจดัการบริหารประปา 

 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณ           380,000.00        บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556   

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกจิ  ( 00300 ) 

แผนงานการพาณชิย์      ( 00330 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งานกิจการประปา    
 

- 

  

- 

          

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

        
00322 

      

รวม -         - 50,000.- 330,000.-    380,000.-   
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

 

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการดาํเนินการอื�น  ( 00400 ) 

แผนงานงบกลาง   ( 00410 ) 

 

วตัถุประสงค์ 

 

����เพื�อใหก้ารบริหารงานที�ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

����เพื�อใหก้ารบริหารงานตามขอ้ผกูพนักบัหน่วยงานอื�น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

����เพื�อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในทอ้งถิ�นใหเ้ขา้ถึงการรักษาพยาบาล 

 

งานที�ทาํ 

 

����สมทบกองทุนประกนัสังคม                 

����สมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ                      

����เงินสาํรองจ่ายไวใ้ชจ่้ายในกิจการที�ไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้       

����เงินทุนการศึกษา 

����งานนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ�น 

����โครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ�น 

 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ 
 

สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  งบประมาณรวม             875,550.00            บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556     

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย 

อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน 

ด้านการดําเนินงานอื�น   ( 00400 ) 

แผนงานงบกลาง    ( 00410 ) 

 

งาน 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือน 

(ฝ่าย
ประจาํ) 

ค่าตอบแทน
ใชส้อยและ

วสัดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจ่ายอื�น 

ค่าครุภณัฑ์ 
ที�ดินและ 

สิ�งก่อสร้าง 

รวม 

หน่วยงาน 

เจา้ของ
งบประมาณ 

รหสับญัชี 

งบกลาง - - - - -   - 875,550.- สาํนกังานปลดั 00411 

รวม - - - - -   - 875,550.-   
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

1.  งบบุคลากร       ตั9งไว้รวม       5,666,520.-    บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมอืง)      3,089,520.-    บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)      2,577,000.-    บาท  

 

2.  งบดําเนินการ      ตั9งไว้รวม         5,373,820.-     บาท 

 -  ค่าตอบแทน                       360,600.-    บาท 

 -  ค่าใช้สอย         3,618,720.-     บาท 

 -  ค่าวสัดุ           827,500.-     บาท 

 -  ค่าสาธารณูปโภค          567,000.-     บาท  

 

3.  งบลงทุน       ตั9งไว้รวม              -         บาท 

 -  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง       -          บาท 

 -  ค่าครุภัณฑ์                    -          บาท 

 

4.  งบเงินอดุหนุน      ตั9งไว้รวม 1,678,200.- บาท 

 -  เงินอดุหนุนส่วนราชการ      1,166,200.- บาท 

 -  เงินอดุหนุนกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์      512,000.- บาท 

 

5.  งบรายจ่ายอื�น      ตั9งไว้รวม             - บาท 

 -  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                -           บาท 

 

����รวมงบประมาณรายจ่ายทั!งสิ!น      12,718,540.-     บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย   อาํเภอหลงัสวน  จังหวดัชุมพร  
 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงานและแผนงาน 

                หน่วยงาน  สํานักงานปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล    

       ด้านบริหารงานทั�วไป  (00100) 

แผนงานบริหารทั�วไป  (00111) 

งานบริหารทั,วไป  (00111) 

         1.  งบบุคลากร   (520000)    รวมเป็นเงิน    5,666,520.-  บาท 
 1.1  เงินเดือน       (ฝ่ายการเมือง)    (521000)           ตั9งไว้รวม   3,089,520.-   บาท    แยกเป็น 

  1.1.1 ประเภท  เงินเดือนนายก / รองนายก  (210100)         ตั9งไว้   514,080.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตาํแหน่ง    ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  1.1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก /รองนายก  (210200 ) ตั9งไว้ 42,120.- บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตาํแหน่ง 
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  1.1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก /รองนายก  (210300 ) ตั9งไว้   42,120.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.  และรองนายก  อบต.   รวม  3  ตาํแหน่ง ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

1.1.4  ประเภท  เงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   (210400) 

ตั9งไว้  86,400.-   บาท  

 เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  1  อตัรา  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

1.1.5  ประเภท   ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (210600)   ตั9งไว้  

2,404,800.-   บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่ 

-  ค่าตอบแทนประธานสภา  ฯ    เป็นเงิน       134,640.-    บาท 

-  ค่าตอบแทนรองประธานสภา ฯ    เป็นเงิน       110,160.-    บาท 

 -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน    2,073,600.-    บาท 

-  ค่าตอบแทนเลขานุการสภา    เป็นเงิน         86,400.-    บาท 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
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 1.2   เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000)             ตั9งไว้    รวม   2,577,000.-   บาท    แยกเป็น 

  1.2.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    (220100)    ตั9งไว้    1,288,800.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าเลื�อนขั�นเงินเดือนและค่าเลื�อนระดบั ให้แก่ พนกังานส่วนตาํบล  
จาํนวน   6   อตัรา ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110) งานบริหารทั�วไป  
(00111) 
  1.2.2  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงาน  (220200)  ตั9งไว้     154,380.-     บาท  

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�มตามคุณสมบติัที� ก.พ. กาํหนด
สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  5  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  
(00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  1.2.3  ประเภท  เงินประจําตําแหน่ง  (220300)   ตั9งไว้   42,000.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ที�ควรไดรั้บตามระเบียบที�
กาํหนด ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
     1.2.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  (220400)     ตั9งไว้   147,960.-   บาท   

เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งประจาํใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ  จาํนวน  1  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  1.2.5 ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  (220500)    ตั9งไว้    7,860.-    บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวสาํหรับลูกจา้งประจาํ  จาํนวน 1   อตัรา   ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

1.2.6 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  (220600)  ตั9งไว้   639,000.-   บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งของ
พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป    จาํนวน  8  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

1.2.7  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)  ตั9งไว้   297,000.-  บาท  เพื�อจ่าย
เป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป จาํนวน 8 อตัรา ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเป็นเงิน   2,630,600.-    บาท 

 2.1  ค่าตอบแทน  (531000)     ตั9งไว้รวม    360,600.-   บาท    แยกเป็น   

 -  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

(310100)    ตั9งไว้    100,000.-    บาท 

 เพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น  สาํหรับ  พนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  และ
พนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวลัประจาํปี)  ประจาํปีงบประมาณ  2555  
และคณะกรรมการต่าง ๆ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหาร
ทั�วไป    (00111) 
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  -  ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310300)   ตั9งไว้    30,000.-  บาท  
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและคณะผูบ้ริหาร ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
      -  ประเภท เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล   (310500)    ตั9งไว้   50,000.-  บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล และคณะผูบ้ริหาร  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  -  ประเภท  ค่าตอบแทนปฎบิัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั9งไว้   30,000.-    บาท   

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง/
พนกังานจา้ง   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)  งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  -  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   (310400)  ตั9งไว้   150,600.-   บาท  

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบล ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

 

  2.2  ค่าใช้สอย  (532000)   ตั9งไว้   1,483,000.-   บาท 
 

  -  ประเภท รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ   (320100)   ตั9งไว้     200,000.-   บาท 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งใด  อยา่งหนึ�ง  เช่น จา้งเหมาทาํความ
สะอาดอาคารสาํนกังาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง,โทรทศัน์,สิ�งพิมพต่์าง ๆ ค่าเยบ็
เขา้ปกเอกสาร  ค่ารับวารสาร  และรายจ่ายอื�นที�อยูใ่นประเภทนี�     ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

- ประเภท รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพธีิการ  (320200) ตั9งไว้     180,000.-  บาท   
เพื�อจ่ายเป็น 

   -  ค่ารับรอง   ไดแ้ก่  เลี� ยงรับรองคณะบุคคลที�มาเยี�ยมชม  ค่าเลี�ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทอ้งถิ�น  ทศันศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ 

    -     ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางราชการและพระมหากษตัริย ์  หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุตกแต่งสถานที�  ค่าพวงมาลา   จดัพิธีทาง
ศาสนา  เนื�องในงานและวนัสาํคญัต่าง ๆ รวมทั�ง พิธีต่าง ๆ 

   -  ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ จดันิทรรศการ ประกวด การแข่งขนั จดังานเทศกาล 
ใหม่  และพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ   

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111)  
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  -  ประเภท รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  

(320300)    ตั9งไว้    993,000.-    บาท   

เพื�อจ่ายเป็น 

   -   เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั�งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตามที�
คณะกรรมการการเลือกตั�งกาํหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตาํแหน่งที�วา่ง  และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั�งสั�งใหมี้การเลือกตั�งใหม่  และกรณีอื�น ๆ )  อีกทั�งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์  การรณรงค ์ 
หรือการใหข้อ้ข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธิและหนา้ที�และการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ในการเลือกตั�ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  และหรือสมาชิกวฒิุสภา      เป็นเงิน    400,000.-     บาท  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  
344,880.- บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ 55,120.-  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งาน
บริหารทั�วไป    (00111)  

-   เพื�อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานทั�งในและต่างประเทศ   เป็นเงิน  400,000.-   บาท       
โดยนาํฐานรายไดทุ้กประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั�วไปที�ตอ้งนาํมาจดัทาํงบประมาณตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย   วธีิการงบประมาณ ฯ ของปีงบประมาณที�ผา่นมา  มาคิดคาํนวณในการตั�ง
งบประมาณตามอตัราดงักล่าว  ดงันี�   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ที�มีรายไดไ้ม่เกิน  50  ลา้นบาท  ใหต้ั�ง
งบประมาณไดไ้ม่เกิน  3  %  ตามหนงัสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที�สุด  ที� มท 0808.2/ว 3446  ลงวนัที�  19  
ตุลาคม  2548  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื�อวนัที�  9  พฤษภาคม  2549  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 
ด่วนมาก  ที� มท 0810.4/ว 732  ลงวนัที�  10  พฤษภาคม  2549  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
   -  เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยเลี� ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกัและค่าใชจ่้ายอื�นๆในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา เป็นเงิน  70,000.- บาท    
   -  เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   เป็นเงิน   50,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
   -  เพื�อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงหรีดและพวงมาลา สาํหรับพิธีการวนัสําคญั
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที�จาํเป็น และมีความสาํคญั   เป็นเงิน    10,000.-    บาท 

-  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํแผนชุมชน  เพื�อนาํข้อมูลมาจดัทาํแผนพฒันา
ท้องถิ�น  และจดัเวทีประชาคมเพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ�น         
เป็นเงิน   13,000.-   บาท 
   -  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปรับปรุง  และดาํเนินการต่าง ๆ   เกี�ยวกบัการจดัทาํ  WebSite  

ขององค์การบริหารส่วนตาํบล   เป็นเงิน   20,000.-    บาท ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
   -  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการจดัเก็บขอ้มูลเพื�อการพฒันาชนบท  ประจาํปี  2556   เป็นเงิน  
30,000.-   บาท 
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-   ประเภทรายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)  ตั9งไว้   110,000.-    บาท             
เพื�อจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เป็นเงิน  100,000.-     บาท  เช่น รถยนต ์ 
รถจกัรยานยนต ์ เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพดี์ด เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ และอื�น ๆ  

-   ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอื�น ๆ  เป็นเงิน  10,000.-  บาท เช่น วสัดุต่าง ๆ   
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  2.3  ค่าวสัดุ    (533000)   ตั9งไว้     550,000.-    บาท  แยกเป็น 
  -  ประเภท ค่าวสัดุสํานักงาน   (330100)  ตั9งไว้     70,000.-   บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อสิ�งของ
เครื�องใชต่้าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ถงัดบัเพลิง กระดานดาํ รวมทั�งวสัดุสาํนกังานที�มีอายกุารใช้
งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   
งานบริหารทั�วไป    (00111) 

-  ประเภท ค่าวสัดุไฟฟ้า และวทิยุ  (330200)  ตั9งไว้  10,000.-    บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า 
และวทิย ุ รวมทั�งวสัดุไฟฟ้าที�มีอายกุารใชง้านเกิน1ปีแต่ราคาต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่นฟิวส์สายไฟฟ้า ปลัSก 
ลาํโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป  
(00111) 
  -  ประเภท ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว   (330300)  ตั9งไว้      20,000.-   บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่า
สิ�งของเครื�องใชต่้าง ๆ เช่น แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก รวมทั�งวสัดุงานบา้นงานครัว ที�มีอายกุารใชง้านเกิน 1 

ปี ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
-   ประเภท ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)  ตั9งไว้    50,000.-    บาท    เพื�อเป็นจ่ายค่า

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�  ยางนอก ยางใน ฯลฯ   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  -  ประเภท ค่าวัสดุเชื9อเพลิงและหล่อลื�น  (330800)    ตั9งไว้    300,000.-   บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่า
จดัซื�อนํ� ามนัเชื�อเพลิงและหล่อลื�นเพื�อใชใ้นงานของ อบต. และเครื�องจกัรของส่วนราชการอื�น ๆ ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

-  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง  (330200)   ตั9งไว้   10,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  ไม ้ นํ�ามนัผสมสี  ปูนซีเมนต ์ ทราย  สี  อิฐ  กระเบื�อง สวา่น  คอ้น  คีม  เลื�อย ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   
งานบริหารทั�วไป    (00111) 

-  ประเภท  ค่าวสัดุการเกษตร  ( 331000  )     ตั9งไว้   10,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
การเกษตร  ในการปรับปรุงภูมิทศัน์ อบต. เช่น  สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชและสัตว ์ พนัธ์ุพืช  พนัธ์ุสัตว ์ 
ปุ๋ย  ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
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   -  ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100) ตั9งไว้   15,000.-     บาท เพื�อจ่ายเป็นค่า
จดัซื�อฟิลม์ ลา้ง อดั ขยาย ค่าจดัทาํวารสารเผยแพร่  อบต. และจดัทาํโปสเตอร์แผน่พบัประชาสัมพนัธ์ต่างๆ และ
อื�นๆ  ที�เขา้ประเภทรายจ่ายนี�   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(00110) งานบริหาร
ทั�วไป    (00111) 
   -  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   ตั9งไว้     60,000.-    บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อ
วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผน่ดิสก ์โปรแกรมและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111)  
  -   ประเภท วัสดุอื�น  ๆ    (331700) ตั9งไว้     5,000.-   บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื�น ๆ ที�ไม่เขา้
ลกัษณะ และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์ หัวเชื�อมแก๊ส ฯลฯ   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค  (534000)    ตั9งไว้  รวม      237,000.-    บาท  แยกเป็น 
 

  -  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  (340100)     ตั9งไว้      210,000.-     บาท   

  เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานกังาน  อบต. , ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสําราญ  ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

  -  ประเภท  ค่าโทรศัพท์   (340300)   ตั9งไว้    25,000.-   บาท  
  เพื�อจ่ายเป็นค่าโทรศพัท์สําหรับที�ทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  3  เลขหมาย     
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 
  -  ประเภท  ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซื9อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้

ไปรษณย์ี   (340400)  ตั9งไว้   2,000.-   บาท     
  เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซื� อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารทั�วไป    (00111) 

 

3. งบลงทุน     (530000)    ตั9งไว้  รวม     -    บาท  แยกเป็น      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน    (00120) 
 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย   (00121) 
 1.  งบดําเนินการ   (532000)     รวมเป็นเงิน  100,000.-    บาท 

  1.1  ค่าใช้สอย   (532000)                    ตั9งไว้    รวม    100,000.-  บาท 

  -   ประเภท   รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น 

(320300)       ตั9งไว้    100,000.-     บาท    

  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ  อปพร.  ตาํบลหาดยาย  เป็นเงิน  50,000.-   บาท  
ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมทบทวน  อปพร.  ค่าเบี�ยเลี�ยง  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุสาํนกังาน    ค่าวสัดุงานบา้น
งานครัว  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   (00120)   งานป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนและระงบัอคัคีภยั  (00121)   

เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   เป็นเงิน   50,000.-   บาท  เพื�อจ่าย
กรณีเกิด  สาธารณภยั เช่น อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   

(00120)   งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั  (00121)   
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ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  (00250) 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของชุมชน  (00252) 

 1.  งบดําเนินการ   (530000)                รวมเป็นเงิน   15,000.-   บาท 

  1.1  ค่าวสัดุ   (533000)          ตั9งไว้     -       บาท 

  1.2  ค่าใช้สอย   (532000)                    ตั9งไว้    รวม      15,000.-     บาท 

  -   ประเภท   รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น 

(320300)       ตั9งไว้    15,000.-     บาท    
  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนตน้แบบ  ประจาํปี  2556  เป็นเงิน   
15,000.-  บาท  ไดแ้ก่  ค่าอาหาร  ค่าวสัดุสาํนกังาน   ฯลฯ    ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน   (532000) 
  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์   (610400)    ตั9งไว้   50,000.-  บาท 
  -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   บ้านในกริม  หมู่ที�  8    ตั9งไว้   30,000.-   บาท 

  เพื�ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ ที�  8  ต.หาดยาย  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น                
ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าวสัดุอุปกรณ์บาํรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา  ค่าสารส้ม  ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน (00252)   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ของชุมชน   (532000)   ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  1  หนา้   78 ) 
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   บ้านพรรณราย  หมู่ที�  12   ตั9งไว้   20,000.-     บาท 
  เพื�ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที�  12   ต.หาดยาย  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เช่น             
ค่ากระแสไฟฟ้า  ค่าวสัดุอุปกรณ์บาํรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา  ค่าสารส้ม  ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน (00252)   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ของชุมชน   (532000)   ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  1  หนา้   78 ) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

งานกฬีาและนันทนาการ  (00262) 
 1.  งบดําเนินการ      (530000)     รวมเป็นเงิน     837,500.-     บาท 

  1.1   ค่าใช้สอย  (532000)                     ตั9งไว้      740,000.-    บาท   แยกเป็น   

  -  ประเภท  รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพธีิการ  (32020)       ตั9งไว้    740,000.-   บาท 

  ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาตาํบล    เป็นเงิน    120,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
แข่งขนักีฬาตาํบลของเยาวชนและประชาชนทั�วไป  เพื�อเป็นการเสริมสร้างความสามคัคี และส่งเสริมกีฬา
ต่อตา้นยาเสพติด เช่น ค่าจดัสถานที� ค่าเครื�องดื�ม ค่าเครื�องเสียง ค่าวสัดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  
(00262) 
  ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็ก  เป็นเงิน    150,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
วนัเด็ก เช่น ค่าตอบแทน ค่าของขวญั ค่าเครื�องเสียง ค่าจดัสถานที�  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 
  ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งกีฬา  ตั�งไว ้   400,000.-     บาท  เพื�อจ่ายในการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัต่าง ๆ  ค่าจดัส่งเรือยาวเขา้ร่วมการแข่งขนังานประเพณีแห่พระแข่งเรือประจาํปี   เช่น  ค่าอุปกรณ์กีฬา  
ค่าพาหนะในการเดินทางไปทาํการแข่งขนั  ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 
  ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งเรือพระบก  ตั�งไว ้   50,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัส่ง
เรือพระบก  เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ   อาํเภอหลงัสวน   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 
  ค่าใชจ่้ายในการปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ  ตั�งไว ้   20,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ในการจดัทาํโครงการในการปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ  โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ซึ� งเป็นสถาบนั
ของชาติอนัเป็นศูนยร์วมของประชาชน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที�สุด  ที� มท 0808.2/ว 1224    
วนัที�  22  เมษายน  2553  ตั� งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  
(00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 

 1.1  ค่าวัสดุ   (533000)          ตั9งไว้    97,500.-    บาท 
  ประเภท  ค่าวสัดุกฬีา    (331300)   ตั9งไว้    97,500.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�ออุปกรณ์กีฬา  ใหแ้ก่  หมู่บา้น  ๆ  ละ  7,500 บาท  จาํนวน 13  หมู่บา้น  
เช่น   ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ลูกตะกร้อ ตาข่าย   ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  (00260)   งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262) 
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2.  งบเงินอดุหนุน   (560000)      รวมเป็นเงิน    322,000.-     บาท 

 2.1   เงินอดุหนุน  (561000)               ตั9งไว้    รวม     102,000.-    บาท 

-  ประเภท   อุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      ตั9งไว้    30,000.-    บาท 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านในกริม  หมู่ที� 8  เป็นเงิน    30,000.-  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น   (กลองยาว)   เป็นค่าใชจ่้ายของคณะกลองยาวโรงเรียนบา้น
ในกริม  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ  (00260)  งาน
กีฬาและนนัทนาการ  (00262)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2 หนา้   86 ) 
  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์   (610400)    ตั9งไว้   72,000.-  บาท 

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทุ่งสันติสุข   หมู่ที�  3   เป็นเงิน  10,000.-   บาท  เพื�อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานกิจกรรมวนัทาํบุญกลางบา้น  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา  
วฒันธรรม และนนัทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  
ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้  113 ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นหวัหิน  หมู่ที�  5  เป็นเงิน   10,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมทาํบุญปีใหม่   บา้นหัวหิน  หมู่ที� 5  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
แผนงานศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  ( แผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้ 113 ) 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที�  1-13    ตั� งไว้    52,000.-   บาท เพื�อจ่ายอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น หมู่บา้นละ  4,000.-  บาท   เป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการแข่งขนักีฬาตาํบลหาดยาย   
ประจาํปี  2555   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในแผนงานศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ  (00260)  
งานกีฬาและนนัทนาการ  (00262)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 88 ) 

 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น  (00263) 

1.  เงินอดุหนุน   (560000)      รวมเป็นเงิน     220,000.-   บาท 

 -  ประเภท   เงินอุดหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์   (610400)    ตั9งไว้  220,000.-  บาท 

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นชุมแสง หมู่ที� 10   เป็นเงิน   80,000.-  บาท  เพื�อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีแข่งแพพื�นบา้น ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น   (00263)    ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 
2558  ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้ 114 ) 
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  อุดหนุนวดัหาดสาํราญ    เป็นเงิน  30,000.-    บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาของวดั ในวนัสาํคญั ต่าง ๆ ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น   (00263)   ( แผนพฒันาสามปี 
พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้ 115 ) 

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ  ตั�งไว ้  20,000.-   บาท  เพื�อ
จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผูสู้งอาย ุ  เช่น  ค่าจา้งทาํอาหาร  ค่าจดัซื�อเครื�องดื�ม ฯลฯ ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  (แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2556-2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 91) 

อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีอนามยับา้นในกริม ตั�งไว ้ 20,000.-    บาท  เพื�อจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายในโครงการสร้างเสริมคุณภาพผูสู้งอาย ุ  เช่น  ค่าจา้งทาํอาหาร  ค่าจดัซื�อเครื�องดื�ม ฯลฯ ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น (00263)  (แผนพฒันาสามปี  พ.ศ. 2556-2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 91) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  หมู่ที�  12    เป็นเงิน   20,000.-   บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การจดังานประเพณีสงกรานตว์นัผูสู้งอาย ุและกิจกรรมทางศาสนาของหมู่บา้น  หรือวนัสาํคญัต่าง ๆ   ตั�งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   งานศาสนาวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น   (00263)                  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้ 115) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น   บา้นในกริม  หมู่ที�  8  ตั�งไว ้   50,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในการกิจกรรมวนัลอยกระทง  การจดัการแข่งขนัเรือไฟเบอร์  หมู่ที�  8  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)                     
( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 25556- 2558 ยทุธศาสตร์ที�  4  หนา้ 113) 
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แผนงานการเกษตร   (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) 

 1.  งบดําเนินการ    (530000)         ตั9งไว้   รวม   80,000.-   บาท 

   1.1  ค่าใช้สอย   (532000)          ตั9งไว้    20,000.-  บาท 

  -   ประเภท   รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น  

(32300)    ตั9งไว้    20,000.-  บาท 

  ค่าใชจ่้ายในศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล   เป็นเงิน   20,000.-   บาท  
เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบล  เป็นค่าเบี�ยประชุม  จาํนวน 12 
ครั� ง  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)   งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) 
   

งานอนุรักษ์แหล่งนํ!าและป่าไม้   (00322) 

1.2  ค่าใช้สอย   (532000)          ตั9งไว้     60,000.-  บาท 

  -   ประเภท   รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น  

(32300)    ตั9งไว้    60,000.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สานสัมพนัธ์วนัสิ�งแวดล้อมโลก  ครั� งที�  4   
ประจาํปี  2556    เป็นเงิน   60,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ            
สานสัมพนัธ์วนัสิ�งแวดลอ้มโลก  ครั� งที�  4  ไดแ้ก่  ค่าอาหาร  ค่าเครื�องเสียง  ค่าเวที  ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์   ฯลฯ  
ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)   งานส่งเสริมการเกษตร  (00321) 
 

1.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเป็นเงิน     40,000.-   บาท 

 1.1   เงินอุดหนุน  (561000)               ตั9งไว้    รวม    40,000.-   บาท 

  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์   (610400)    ตั9งไว้   40,000.-   บาท 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  บา้นในกริม  หมู่ที� 8   เป็นเงิน  30,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการดูแลรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที�  8  ต.หาดยาย  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม ้  (00322)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  
ยทุธศาสตร์ที� 5  หนา้ 120) 
  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นทอนจนัทน์ หมู่ที� 11 เป็นเงิน  10,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโครงการป่ารักษน์ํ�า   หมู่ที�  11  ต.หาดยาย  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320)   งานอนุรักษแ์หล่งนํ�าและป่าไม ้   (00322)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  
ยทุธศาสตร์ที�  5  หนา้ 120) 
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แผนงานการพาณชิย์    (00330) 

งานกจิการประปา  (00332) 

 1.   งบดําเนินการ   (530000)       ตั9งไว้    380,000.-    บาท 

  1.1  ค่าวัสดุ   (533000)          ตั9งไว้       50,000.-    บาท 

  ค่าวสัดุอื�น  (331700) 
  ค่าวสัดุคลอรีนและสารส้ม  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคลอรีนและสารส้ม  ในใชกิ้จการประปา        
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์ (00330)  งานกิจการประปา  (00332) 
  1.2   ค่าสาธารณูปโภค  (534000)   ตั9งไว้     330,000.-    บาท 

  ค่าไฟฟ้า  (340100)  เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาหมู่บา้น  หมู่ที�  1,2,3,4,5 และ 6  ตาํบลหาดยาย     
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย ์ (00330)  งานกิจการประปา  (00332) 
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แผนงานการศึกษา   (00210) 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 

 1.  งบดําเนินการ    (530000)      ตั9งไว้    1,200,720.-   บาท 

  1.1  ค่าใช้สอย (532000)        ตั9งไว้     1,200,720.-    บาท 

- ประเภท รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพธีิการ  (320200) ตั9งไว้     20,000.-  บาท   
เพื�อจ่ายเป็น 

  -  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย  รุ่นที�  2  ปีการศึกษา  2555  เช่น   ค่า
วฒิุบตัร   ค่าป้าย   ค่าจดัดอกไมแ้ละผกูผา้  ค่าเช่าเครื�องเสียง  ค่าอาหารและเครื�องดื�ม  ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   
ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)    
  -   ประเภท    รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น  ๆ

(320300)      ตั9งไว้   1,180,720.-   บาท 

-    ค่าอาหารเสริม (นม)   เป็นเงิน    905,240.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�ออาหารเสริม (นม)  
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื�นที�  อบต. จาํนวน 4 โรง  ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวดัหาดสําราญ  จาํนวน 187   คน 
โรงเรียนบา้นสวนจนัทน์   จาํนวน   25  คน  โรงเรียนประชาบุษยวิทย ์ จาํนวน  82  คน  และโรงเรียนบา้นใน
กริม  จาํนวน  100   คน    รวมทั�งสิ�น   394   คน  จาํนวน  260  วนั  คนละ  7  บาท  เป็นเงิน  717,080.-    บาท    
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสําราญ   จาํนวน  43   คน   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย ์ จาํนวน 
20    คน   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นในกริม  จาํนวน   24  คน  และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนสวนจนัทน์  
จาํนวน  9   คน รวมทั�งสิ�น   96    คน ๆ ละ  7  บาท จาํนวน   280   วนั  เป็นเงิน  188,160.-  บาท  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)        
( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 83) 

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตั9งไว้    275,480.-   บาท 
   

ค่าอาหารกลางวนั      เป็นเงิน   72,800.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก่              
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวทิย ์ จาํนวน  20    คน ๆ ละ   13  บาท  จาํนวน  280  วนั  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)       
( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 84) 

 ค่าอาหารกลางวนั      เป็นเงิน     32,760.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก่              
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นสวนจนัทน์  จาํนวน   9    คน ๆ ละ 13  บาท  จาํนวน  280  วนั   ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)  
(00212)       ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 84) 
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ค่าอาหารกลางว ัน      เป็นเงิน  87,360.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้แก่              
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นในกริม   จาํนวน   24   คน ๆ ละ 13  บาท  จาํนวน  280  วนั   ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
(00212)       ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 84) 

ค่าวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป็นเงิน  12,000.-   บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวทิย ์ อตัราเด็กคนละ 600 บาท/ปี  จาํนวน  20   คน  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค่าวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป็นเงิน  5,400.-   บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นสวนจนัทน์  อตัราเด็กคนละ 600 บาท/ปี  จาํนวน  9  คน  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค่าวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป็นเงิน  14,400.-   บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นในกริม  อตัราเด็กคนละ 600 บาท/ปี  จาํนวน  24  คน  ตั�งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค่าวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก    เป็นเงิน  25,800.-     บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุการศึกษาเด็กเล็ก
ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสาํราญ  อตัราเด็กคนละ 600 บาท/ปี  จาํนวน  43  คน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
  ค่าพาหนะนาํเด็กส่งไปสถานพยาบาล   เป็นเงิน    200.-   บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาํเด็ก
ส่งไปสถานพยาบาล ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวทิย ์  อตัราคนละ  10  บาท/ปี   จาํนวน  20 
คน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)   

ค่าพาหนะนาํเด็กส่งไปสถานพยาบาล   เป็นเงิน    90.-    บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาํเด็ก
ส่งไปสถานพยาบาล ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นสวนจนัทน์   อตัราคนละ  10  บาท/ปี   จาํนวน 9 
คน  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  

ค่าพาหนะนาํเด็กส่งไปสถานพยาบาล   เป็นเงิน   240.-  บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาํเด็ก
ส่งไปสถานพยาบาล ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นในกริม  อตัราคนละ  10  บาท/ปี   จาํนวน  24  คน  
ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   

ค่าพาหนะนาํเด็กส่งไปสถานพยาบาล   เป็นเงิน     430.-    บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาํเด็ก
ส่งไปสถานพยาบาล ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสาํราญ  อตัราคนละ  10  บาท/ปี   จาํนวน 43  คน  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   
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  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก   เป็นเงิน   3,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวทิย ์  เช่น  ค่าฝึกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  อตัรา
คนละ  3,000 บาท/ปี   จาํนวน  1 คน   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก   เป็นเงิน    6,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นสวนจนัทน์    เช่น  ค่าฝึกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  
อตัราคนละ  3,000 บาท/ปี   จาํนวน  2   คน   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  

(00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก   เป็นเงิน    6,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ

พฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นในกริม    เช่น  ค่าฝึกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  อตัราคน
ละ  3,000 บาท/ปี   จาํนวน  2 คน   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก   เป็นเงิน    9,000.-    บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
พฒันาผูดู้แลเด็กเล็ก ใหแ้ก่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสาํราญ   เช่น  ค่าฝึกอบรม  สัมมนา  ฯลฯ  อตัราคนละ  
3,000 บาท/ปี   จาํนวน  3 คน   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)    งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  (00212)   

 

 2.  งบเงินอดุหนุน   (560000)      รวมเป็นเงิน        1,136,200.-    บาท     

 2.1   เงินอดุหนุน  (561000)               ตั9งไว้    รวม    1,136,200.-    บาท 

-  ประเภท   อุดหนุนส่วนราชการ  (610200)      ตั9งไว้    1,136,200.-    บาท 

 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั   เป็นเงิน    1,136,200.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวนั  ให้แก่   โรงเรียนในเขตพื�นที�  อบต.  4 โรง จาํนวน  200  วนั อตัราคนละ  13  บาท  จาํนวนเด็ก  394 

คน    และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวดัหาดสําราญ   จาํนวน  43   คน  จาํนวน  200  วนั อตัราคนละ  13  บาท  ตั�งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)    งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  
(00212)   ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  หนา้ 84) 

 

 3.  งบรายจ่ายอื,น  (55000)  รวมเป็นเงิน    -  บาท  
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื,น (00223) 

 1.  งบดําเนินการ   (530000)        ตั9งไว้     130,000.-   บาท 

 1.2   ค่าวสัดุ   (533000)       ตั9งไว้      130,000.-   บาท 

  -  ประเภท  วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์     (330900)    ตั9งไว้   130,000.-   บาท 
  เพื�อจ่ายเป็นค่าเวชภณัฑ ์ เช่น  ทรายอะเบท  ป้องกนัยงุลาย  นํ�ายาเคมีพน่หมอกควนั  วคัซีนโรค
พิษสุนัขบ้า  ยาคุมกาํเนิด  เพื�อป้องกนัโรคพิษสุนัขบา้   และสารเคมีอื�น ๆ    ตั �งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั �วไป  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (532000)  

2.  งบเงินอุดหนุน   (560000)      รวมเป็นเงิน    130,000.-  บาท 

 1.1   เงินอุดหนุน  (561000)               ตั9งไว้    รวม   130,000.-     บาท 

  -  ประเภท   เงินอุดหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์   (610400)    ตั9งไว้  130,000.-  บาท 

โครงการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต  อบต.  เพื�อสนบัสนุนการพฒันางานสาธารณสุข  
โดยจดัสรรเป็นค่าดาํเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บา้น ๆ ละ 10,000.- บาท  เพื�อให ้อสม.  ดาํเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  

การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข 

การแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขในเรื�องต่าง ๆ 

การจดับริการสุขภาพเบื�องตน้ในศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
หรือกิจกรรมอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัภารกิจ  ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220)   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (532000) ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  2  
หนา้ 91) 
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ส่วนการคลงั 

 

1.  งบบุคลากร       ตั9งไว้รวม       1,068,060.-       บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมอืง)                     -        บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)               1,068,060.-    บาท 

 

2.  งบดําเนินการ      ตั9งไว้รวม    573,600.-     บาท 

 -  ค่าตอบแทน           203,600.-      บาท 

 -  ค่าใช้สอย           160,000.-      บาท 

 -  ค่าวสัดุ           110,000.-      บาท 

 -  ค่าสาธารณูปโภค          100,000.-      บาท 

 

3.  งบลงทุน       ตั9งไว้รวม                   -    บาท 

 -  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง             -     บาท 

 -  ค่าครุภัณฑ์                          -     บาท 

 

 

����รวมงบประมาณรายจ่ายทั9งสิ9น      1,641,660.-    บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย   อาํเภอหลงัสวน  จังหวดัชุมพร  

 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงานและแผนงาน 

                หน่วยงาน  ส่วนการคลงั   

       ด้านบริหารงานทั�วไป  (00100) 

แผนงานบริหารทั�วไป  (00110) 

งานบริหารงานคลงั  (00113) 

         1.  งบบุคลากร   (520000)                    รวมเป็นเงิน     1,068,060.-     บาท 
 1.1   เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000)             ตั9งไว้    รวม      1,068,060.-    บาท    แยกเป็น 

  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน    (220100)    ตั9งไว้   660,360.-      บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าเลื�อนขั�นเงินเดือนและค่าเลื�อนระดบัใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  
4  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป (00110) งานบริหารงานคลงั (00113) 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงาน  (220200)   ตั9งไว้    57,540.-      บาท  

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�มตามคุณสมบติัที� ก.พ. กาํหนด
สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน 2  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  
(00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 

1.1.3 ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220600)  ตั9งไว้   278,760.-  บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งของ
พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป    จาํนวน  3  อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 

1.1.4  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  (220700)   ตั9งไว้   71,400.-   บาท  เพื�อจ่าย
เป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป จาํนวน  3  อตัรา  ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 

2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเป็นเงิน    573,600.-     บาท 

 2.1  ค่าตอบแทน  (531000)     ตั9งไว้รวม   203,600.-     บาท    แยกเป็น   

 -  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

(310100)    ตั9งไว้    50,000.-     บาท 

 เพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น  สาํหรับ พนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้งของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจาํปี) ประจาํปีงบประมาณ 2556 ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
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  -  ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   ตั9งไว้   20,000.-     บาท  
เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและคณะผูบ้ริหาร ตั�งจ่ายจาก

เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
      -  ประเภท เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล   (310600)  ตั9งไว้     40,000.-       บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล และคณะผูบ้ริหาร  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  -  ประเภท  ค่าตอบแทนปฎบิัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั9งไว้  15,000.-    บาท   

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง/
พนกังานจา้ง   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)  งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  -  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   (310400)  ตั9งไว้     78,600.-    บาท  
เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบล  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  
(00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  2.2  ค่าใช้สอย  (532000)      ตั9งไว้    160,000.-     บาท 

  -  ประเภท รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ    (320100)      ตั9งไว้    20,000.-     บาท    

 เพื�อจ่ายเป็น 

เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้รั้บจา้งทาํการอยา่งใด  อยา่งหนึ�ง  เช่น จา้งเหมาทาํความ
สะอาดอาคารสาํนกังาน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยกุระจายเสียง,โทรทศัน์,สิ�งพิมพต่์าง ๆ ค่าเยบ็
เขา้ปกเอกสาร  ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  และรายจ่ายอื�นที�อยูใ่นประเภทนี�     ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 

- ประเภท รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพธีิการ  (320200)  ตั9งไว้   10,000.-    บาท            
เพื�อจ่ายเป็น 

   -  ค่ารับรอง ไดแ้ก่  เลี�ยงรับรองคณะบุคคลที�มาเยี�ยมชม ตรวจบญัชีขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ฯลฯ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป(00110) งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  -  ประเภท รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกับการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  

(320300)    ตั9งไว้      100,000.-       บาท   

เพื�อจ่ายเป็น 

   -   เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  เป็นเงิน   40,000.-    บาท   เช่น       
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั  ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�จาํเป็น                                                       
    -  เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  เป็นเงิน   40,000.-   บาท                   
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
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   -   ค่าโครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งที� , ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือน
และที�ดิน   เป็นเงิน   20,000.-      บาท   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   
งานบริหารงานคลงั (00113) 

-   ประเภทรายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   (320400)   ตั9งไว้   30,000.-     บาท             
เพื�อจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์  เป็นเงิน  20,000.- บาท  เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์ 
เครื�องพิมพดี์ด เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ และอื�น ๆ            

-   ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นอื�น ๆ  เป็นเงิน 10,000.-   บาท เช่น วสัดุต่าง ๆ   
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  2.3  ค่าวสัดุ    (533000)   ตั9งไว้    110,000.-      บาท  แยกเป็น 
  -  ประเภท ค่าวสัดุสํานักงาน   (330100)  ตั9งไว้    50,000.-   บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อสิ�งของ
เครื�องใชต่้าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ถงัดบัเพลิง กระดานดาํ รวมทั�งวสัดุสาํนกังานที�มีอายกุารใช้
งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   
งานบริหารงานคลงั  (00113) 
   -  ประเภท  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  (331400)   ตั9งไว้    60,000.-  บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผน่ดิสก์ โปรแกรมและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113)  

2.4  ค่าสาธารณูปโภค  (534000)    ตั9งไว้  รวม     100,000.-     บาท  แยกเป็น 

  -  ประเภท  ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซื9อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้

ไปรษณย์ี   (340400)  ตั9งไว้   15,000.-     บาท     
  เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรเลข   ค่าธนาณัติ   ค่าซื� อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 
  -  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   (340400)    ตั9งไว้   85,000.-     บาท 

  เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการเชื�อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตตาํบล  และเป็นการติดต่อราชการ  
รับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ  ดงักล่าว  ที�เขา้ประเภทรายจ่ายนี�     ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั�วไป  (00110)   งานบริหารงานคลงั  (00113) 

 

3. งบลงทุน     (530000)    ตั9งไว้  รวม    -     บาท  แยกเป็น      
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ส่วนโยธา 

 

1.  งบบุคลากร       ตั9งไว้รวม 901,680.- บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายการเมอืง)                 - บาท 

 -  เงินเดือน  (ฝ่ายประจาํ)      901,680.- บาท 

 

2.  งบดําเนินการ      ตั9งไว้รวม 594,070.- บาท 

 -  ค่าตอบแทน        239,070.- บาท 

 -  ค่าใช้สอย                   120,000.- บาท 

 -  ค่าวสัดุ        235,000.- บาท 

 -  ค่าสาธารณูปโภค        - บาท 

 

3.  งบลงทุน       ตั9งไว้รวม 2,046,000.-      บาท 

 -  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง                  2,046,000.-     บาท 

 -  ค่าครุภัณฑ์                         -  บาท 

 

4.  งบเงินอดุหนุน      ตั9งไว้รวม                          -      บาท 
 -  เงินอดุหนุนส่วนราชการ                       - บาท 

 -  เงินอดุหนุนกจิการอนัเป็นสาธารณประโยชน์                   - บาท 

     

����รวมงบประมาณรายจ่ายทั!งสิ!น    3,541,750.-    บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไป   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  อาํเภอหลงัสวน  จังหวดัชุมพร 

 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงานและแผนงาน 

หน่วยงาน ส่วนโยธา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 

งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

1.  งบบุคลากร   (520000) รวมเป็นเงิน    901,680.-    บาท 
 1.1   เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) (522000)        ตั9งไว้   รวม  901,680.-    บาท    แยกเป็น 

  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   (220100)   ตั9งไว้    428,640.-    บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าเลื�อนขั�นเงินเดือน  และค่าเลื�อนระดบั  ให้แก่  พนักงานส่วนตาํบล 
จาํนวน  3   อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน  (00241) 
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ  ของพนักงาน   (220200)    ตั9งไว้    41,040.-  บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�มตามคุณสมบติัที�  ก.พ. กาํหนด
สําหรับพนกังานส่วนตาํบล  จาํนวน  2   อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

1.1.3  ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง    (220600)      ตั9งไว้   299,640.-   บาท 
  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป    จาํนวน  4  อตัรา  ตั�งจ่าย
จากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  1.1.4  ประเภท  เงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   (220700)    ตั9งไว้     132,360.-   บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของพนักงานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั�วไป  
จาํนวน  4   อตัรา  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน  (00241) 

2.  งบดําเนินการ  (530000)    รวมเป็นเงิน      594,070.-  บาท 

 2.1  ค่าตอบแทน  (531000)     ตั9งไว้รวม   239,070.-     บาท    แยกเป็น   

 -  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

(310100)    ตั9งไว้   92,070.-   บาท 
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 เพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�น  สาํหรับ  พนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  และ
พนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวลัประจาํปี)  ประจาํปีงบประมาณ  2555  

เป็นเงิน    82,070.-   บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อสร้าง
และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  เป็นเงิน   10,000.-   บาท  เช่น  ผูแ้ทนชุมชน  ผูแ้ทนจากส่วนราชการ ฯลฯ 

ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  
(00241) 
  -  ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   ตั9งไว้     5,000.-  บาท  

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและคณะผูบ้ริหาร ตั�งจ่ายจาก
เงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
      -  ประเภท เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล   (310500)   ตั9งไว้    40,000.-  บาท   

เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค่าตอบแทนปฎบิัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)  ตั9งไว้   30,000.-   บาท   

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง/
พนกังานจา้ง   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค่าเช่าบ้าน   (310400)  ตั9งไว้    72,000.-    บาท  

เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนตาํบล  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  2.2  ค่าใช้สอย  (532000)   ตั9งไว้     120,000.-   บาท 

-  ประเภท รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น  (320300)    

ตั9งไว้       60,000.-  บาท   

เพื�อจ่ายเป็น 

   -   เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   เป็นเงิน   30,000.-   บาท                
เช่น        ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั  ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�จาํเป็น                
    -  เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  เป็นเงิน 30,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   
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-   ประเภทรายจ่ายเพื�อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      (320400)  ตั9งไว้    60,000.-  บาท             
เพื�อจ่ายเป็น 

- ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์  เป็นเงิน  20,000.-  บาท  เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์ 
เครื�องพิมพดี์ด เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องปรับอากาศ ตู ้โตะ๊ และอื�น ๆ            

-   ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมที�ดินและสิ�งก่อสร้าง    เป็นเงิน   40,000.-   บาท 
ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  
(00241) 
  2.3  ค่าวสัดุ    (533000)   ตั9งไว้   235,000.-  บาท  แยกเป็น 
  -  ประเภท ค่าวสัดุสํานักงาน   (330100)  ตั9งไว้    20,000.-  บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อสิ�งของ
เครื�องใชต่้าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ถงัดบัเพลิง กระดานดาํ รวมทั�งวสัดุสาํนกังานที�มีอายกุารใช้
งานเกิน 1 ปี และราคาไม่เกิน 5,000 บาท  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

-  ประเภท ค่าวสัดุไฟฟ้า และวทิยุ  (330200)  ตั9งไว้    50,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า 
และวทิย ุรวมทั�งวสัดุไฟฟ้า ที�มีอายกุารใชง้านเกิน 1 ปี แต่ราคาต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท เช่น ฟิวส์   สายไฟฟ้า 
ปลัSก ลาํโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค่าวสัดุก่อสร้าง  (330200)   ตั9งไว้  30,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  ไม ้ นํ�ามนัผสมสี  ปูนซีเมนต ์ ทราย  สี  อิฐ  กระเบื�อง สวา่น  คอ้น  คีม  เลื�อย ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
                  -  ประเภท  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์   (331400)  ตั9งไว้    20,000.-  บาท    เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นแผน่ดิสก ์ โปรแกรมและอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
  -  ประเภท  ค่าวสัดุเครื�องแต่งกาย  (331200 )   ตั9งไว้   5,000.-  บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
เครื�องแต่งกาย  เช่น  เสื�อกนัฝน  รองเทา้บูท๊  ถุงมือ  หมวก ฯลฯ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

-   ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)  ตั9งไว้   10,000.-  บาท    เพื�อเป็นจ่ายค่า
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี�  ยางนอก ยางใน ฯลฯ   ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
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  - ประเภท  วสัดุอื�น ๆ  (331700)   ตั9งไว้     100,000.-  บาท 

  -เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า  เช่น  หมอ้แปลงไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ 

  -เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุประปาและสุขภณัฑห์อ้งนํ�า  เช่น  มิเตอร์นํ�า  ก๊อกนํ�า  ท่อประปา  ขอ้ต่อ  
ฝักบวั  สายฉีดชาํระ  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

 

งานบริหารงานทั,วไปเกี,ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 
 

1. งบลงทุน     (530000)    ตั9งไว้  รวม   2,046,000.-     บาท  แยกเป็น      

 3.1  ค่าครุภัณฑ์   (541000)    ตั9งไว้      -            บาท  แยกเป็น 
 

งานไฟฟ้าและถนน  (00242) 

1.  งบลงทุน     (530000)    ตั9งไว้  รวม     2,046,000.-     บาท  แยกเป็น   

2.2  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  ตั9งไว้   รวม    2,046,000.-     บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการดงัต่อไปนี�  

  2.2.1 ประเภทถนน   ตั9งไว้  712,000.- บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที� 2  เชื�อมระหวา่ง หมู่ที� 2 – หมู่ที�  4  ตาํบลหาดยาย อาํเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร  กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื�นที�ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่นอ้ยกวา่ 1,080  ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรังอดัแน่นกวา้งขา้งละ 0.50   เมตร กวา้งขา้งละ 0.50 เมตร  ทั�ง 2 ขา้ง งานติดตั�งป้ายจราจร 
พร้อมติดตั�งป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการจาํนวน  1  ป้าย (ตามรูปแบบที� อบต.กาํหนด) งบประมาณ 712,000.-  
บาท   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)         
( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556- 2558  ยทุธศาสตร์ที�  1  หนา้ 42) 
  2.2.2  ประเภทถนน  ตั9งไว้  1,334,000.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
สายพรรณราย  หมู่ที� 12 ตาํบลหาดยาย  อาํเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร ผวิจราจรลาดยางแบบผวิเรียบ (CAPE  

SEAL) กวา้ง  5.00  เมตร ยาว  695.00   เมตร หรือมีพื�นที�ผวิจราจรลาดยางไม่นอ้ยกวา่  3,475  ตารางเมตร ตีเส้น
จราจร ติดตั�งป้ายจราจรและติดตั�งป้ายประชาสัมพนัธ์  โครงการ จาํนวน 1 ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียดที� อบต.
กาํหนด) งบประมาณ  1,334,000.- บาท   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  ( แผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558  ยทุธศาสตร์ที�  1  หนา้ 61 )  

4.  งบเงินอดุหนุน  ( 560000)   รวมเป็นเงิน   -  บาท   
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย  งบกลาง 

 

งบกลาง       ตั9งไว้รวม        875,550.-         บาท 

 1.  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม                 52,000.-       บาท

 2.  สํารองจ่าย        576,545.-      บาท 

 3.  รายจ่ายตามข้อผูกพนั                               

  -  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ                                       116,775.- บาท  

                           ข้าราชการส่วนท้องถิ�น  (ก.บ.ท.)               

    -  เงินสําหรับทุนการศึกษา                                                   48,000.-        บาท 

-  โครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ�น            82,230.-        บาท 

 

 

����รวมงบประมาณรายจ่ายทั!งสิ!น        875,550.-      บาท 
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั�วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค์การบริหารส่วนตําบลหาดยาย  อาํเภอหลงัสวน  จังหวดัชุมพร 
 

ด้านงบกลาง  (00400) 

รายจ่ายงบกลาง  (00410) 

งบกลาง   (00411)   
งบกลาง 

1.    งบกลาง   (510000)    ตั9งไว้     รวม   875,550.-   บาท  แยกเป็น 

1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   (110300)  ตั9งไว้  52,000.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบ
สาํนกังานประกนัสังคม  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  (510000) 

1.2  ประเภทเงินสํารองจ่าย  (111000)  ตั9งไว้   576,545.-  บาท  เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือกรณีฉุกเฉินจาํเป็นไม่ไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

(00411)   งบกลาง  (510000) 
   1.3  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั   ( 111100 )   ตั9งไว้     247,005.-      บาท  แยกเป็น 

 

-   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น (ก.บ.ท.)  (120100)  ตั9งไว้   

116,775.-   บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น   ก.บ.ท. โดยหกัเงินจาก
ประการรายรับ  ในอตัราร้อยละหนึ�ง  ทั�งนี�   มิใหน้าํรายรับประเภทพนัธบตัร  เงินกู ้  เงินที�มีอุทิศให ้  หรือเงิน
อุดหนุนมารวมคาํนวณดว้ย  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น  
ด่วนมาก  ที� มท  080835/ว 43  ลงวนัที�  23  กนัยายน  2551  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที� มท 
0808.2/ว 1798  ลงวนัที�  5  มิถุนายน  2552  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00411)   งบ
กลาง  (510000) 
  -  เงินสําหรับทุนการศึกษา  ตั�งไว ้  48,000.-  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท 
จาํนวน 1 ทุน และระดบัปริญญาตรี จาํนวน 1 ทุน โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  ที� 
มท 0808.2/ว 1342  ลงวนัที�  18  กรกฎาคม  2550  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  ที� มท 0808.2/ว 
2216  ลงวนัที�  31  ตุลาคม  2550  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น  ที�  มท 0808.2/ว 703  ลงวนัที�  31  
มีนาคม  2551  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื�อง  หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการตั�งงบประมาณเพื�อใหทุ้นการศึกษาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 
1798  ลงวนัที�  5  มิถุนายน  2552  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  
(510000) 
  -   โครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ�น   ตั�งไว ้  82,230.-  บาท  เพื�อจ่ายเป็น
เงินสมทบโครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ�น   ตั�งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง  (00411)   งบกลาง  (510000) 



รายละเอียดค่าเงินเดือน   (ฝ่ายการเมือง) 
 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน/ปี 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.-  

 

รายละเอียดเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง   (ฝ่ายการเมือง) 
 

1. นายก  อบต. 1,750x12 21,000.-  

2. รองนายก  อบต. 880x12x2 21,120.-  

รวม 23,120.-  

 

รายละเอียดเงินค่าตอบแทนพิเศษ   (ฝ่ายการเมือง) 
 

1. นายก  อบต. 1,750x12 21,000.-  

2. รองนายก  อบต. 880x12x2 21,120.-  

รวม 23,120.-  

 

 

รายละเอียดค่าตอบแทน ส.อบต. (ฝ่ายการเมือง) 
 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี 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.-  

 

 

 

  

 

 



รายละเอียดเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล   (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ปลดั  อบต.  24,010x12 288,120.-  

2. หวัหนา้สาํนกังานปลดั 15,800x12 189,600.-  

3. เจา้พนกังานธุรการ 18,440x12  201,280.-  

4. นกัพฒันาชุมชน 13,470x12 161,640.-  

5. บุคลากร 14,380x12 172,560.-  

6. นกัวชิาสุขาภิบาล 9,340x12 112,080.-  

7. จนท.วเิคราะห์ ฯ 11,960x12 143,520.-  

 1,288,800.-  

 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ พนกังานส่วนตาํบล   (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ปลดั  อบต.  - -   

2. หวัหนา้สาํนกังานปลดั 1,370x12 16,440.-  

3. เจา้พนกังานธุรการ - -  

4. นกัพฒันาชุมชน 2,470x12 29,640.-  

5. บุคลากร 1,680x12 20,160.-  

6. นกัวชิาสุขาภิบาล 6,260x12 75,120.-  

7. จนท.วเิคราะห์ ฯ 1,085x12 13,020.-  

 154,380.-  

 

รายละเอียดเงินเดือนลูกจา้งประจาํ     (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. เจา้หนา้ที�ธุรการ 12,330x12 147,960.-   

 147,960.-  

 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ ลูกจา้งประจาํ     (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. เจา้หนา้ที�ธุรการ 655x12 7,860.-   

 7,860.-  



 

รายละเอียดเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล   (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนการคลงั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. หวัหนา้ส่วนการคลงั 19,860x12 238,320.-  

2. เจา้พนกังานพสัดุ 11,700x12 140,400.-  

3. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 9,700x12  116,400.-  

4. เจา้พนกังานการเงิน ฯ 13,770x12 165,240.-  

 660,360.-  

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ   (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนการคลงั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. หวัหนา้ส่วนการคลงั - -  

2. เจา้พนกังานพสัดุ 1,585x12 19,020.-  

3. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 1,710x12  20,520.-  

4. เจา้พนกังานการเงิน ฯ 1,500x12 18,000.-  

 57,540.-  

รายละเอียดเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล   (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนโยธา) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. หวัหนา้ส่วนโยธา 18,950x12 227,400.-  

2. นายช่างโยธา 8,970x12 107,640.-  

3. ช่างโยธา 7,800x12  93,600.-  

 428,640.-  

 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ พนกังานส่วนตาํบล   (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนโยธา)  

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. หวัหนา้ส่วนโยธา - -  

2. นายช่างโยธา 1,710x12 20,520.-  

3. ช่างโยธา 1,710x12  20,520.-  

 41,040.-  

 

 



 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ  พนกังานส่วนตาํบล  (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�วเิคราะห์ ฯ 11,630x12 139,560.-  

2. ผช.เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูล 6,790x12  81,480.-  

3. พนกังานขบัรถยนต ์ 6,270x12  75,240.-  

4. ผช.เจา้หนา้ที�ประชาสัมพนัธ์ 6,270x12 75,240.-  

5. ผูดู้แลเด็กเล็ก 6,790x12 75,240.-  

6. นกัการ ฯ 5,340x12 64,080.-  

7. คนงานทั�วไป 5,340x12 64,080.-  

8. ยาม 5,340x12 64,080.-  

 639,000.-  

 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ พนกังานจา้ง  (ฝ่ายประจาํ) 
(สาํนกังานปลดั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�วเิคราะห์ ฯ 3,370x12 40,440.-  

2. ผช.เจา้หนา้ที�บนัทึกขอ้มูล 2,210x12  26,520.-  

3. พนกังานขบัรถยนต ์ 2,730x12  32,760.-  

4. ผช.เจา้หนา้ที�ประชาสัมพนัธ์ 2,730x12  32,760.-  

5. ผูดู้แลเด็กเล็ก 2,730x12  32,760.-  

6. นกัการ ฯ 3,660x12 43,920.-  

7. คนงานทั�วไป 3,660x12 43,920.-  

8. ยาม 3,660x12 43,920.-  

 297,000.-  

 

รายละเอียดเงินเดือนพนกังานจา้ง  (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนการคลงั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�การเงิน ฯ 8,590x12 103,080.-  

2. ผช.เจา้หนา้ที�จดัเก็บ ฯ 8,590x12  103,080.-  

3. ผช.เจา้หนา้ที�พสัดุ 6,050x12  72,600.-  

 278,760.-  



 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ พนกังานจา้ง  (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนการคลงั) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�การเงิน ฯ 1,500x12 18,000.-  

2. ผช.เจา้หนา้ที�จดัเก็บ ฯ 1,500x12  18,000.-  

3. ผช.เจา้หนา้ที�พสัดุ 2,950x12  35,400.-  

 71,400.-  

 

รายละเอียดเงินเดือนพนกังานจา้ง  (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนโยธา) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�ประปา 7,050x12 84,600.-  

2. พนกังานผลิตนํ�าประปา 6,530x12     78,360.-  

3. ผช.ช่างโยธา 6,050x12  72,600.-  

4. พนกังานผลิตนํ�าประปา 5,340x12     64,080.-  

 299,640.-  

 

รายละเอียดเงินเพิ�มต่าง ๆ พนกังานจา้ง  (ฝ่ายประจาํ) 
(ส่วนโยธา) 

ลาํดบัที� ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทน/ปี รวม หมายเหตุ 

1. ผช.เจา้หนา้ที�ประปา 1,950x12 23,400.-  

2. พนกังานผลิตนํ�าประปา 2,470x12     29,640.-  

3. ผช.ช่างโยธา 2,950x12  35,400.-  

4. พนกังานผลิตนํ�าประปา 3,660x12     43,920.-  

 132,360.-  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2554 

1. สนง. ปลดั          12,286,020.-   บาท 

2. ส่วนการคลงั                1,455,000.-   บาท 

3. ส่วนโยธา                     1,119,000.-   บาท 

4. งบกลาง                        1,957,088.-  บาท 

         รวม                       16,817,108.-  บาท 

ประมาณการรายรับ        18,121,000.-  บาท 

    รายจ่าย            16,817,108.- บาท 

เหลอืรายจ่ายเพื�อพฒันา   1,303,892.-  บาท 


