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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

  บัดนี้   ถงึเวลาที่คณะผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบล  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอกีครั้งหนึ่ง   ฉะนัน้  ในโอกาสนีค้ณะผูบริหารองคการบริหาร- 

สวนตําบล   จงึขอแถลงใหทานประธานและสมาชกิทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง      ตลอดจนหลกัการและ

แนวนโยบายในการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี ้
 

  1. สถานะการคลัง 
     ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว    จาํนวน          

36,490,000.- บาท   โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง     จะไดปรับปรุงการจัดเก็บให 

มีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ และในสวนของงบประมาณรายจายไดกาํหนดวงเงนิรายจายไว   จํานวน  36,490,000.- บาท  

ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทาํบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ซึง่การจัดทํางบประมาณของ 

องคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากบัรายรับ)   นอกจากนัน้  ขณะนี ้

องคการบริหารสวนตําบล มเีงินสะสมคงเหลืออยู   4,490,625.98   บาท   
 

  2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
      ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเมื่อ 

เปรียบเทยีบกบัภารกิจตางๆ  ทีจ่ะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชน  ตามอาํนาจหนาที่ตามกฎหมายก ็

ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนนิกิจการตามที่ไดต้ังงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ  
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2.1  รายรับ  ปงบประมาณ  2552  ประมาณการไว  รวมทั้งสิน้   36,490,000.00 บาท 

รายรับ 
รายรับจริง  
ป 2550 

ประมาณการ 
ป 2551 

ประมาณการ 
ป 2552 

ก. รายไดจัดเก็บ    
     (1)  หมวดภาษีอากร    

 1.1  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 156,945.00 210,000.00 210,000.00 

 1.2  ภาษีบํารุงทองที ่ 210,387.99 206,000.00 256,000.00 

 1.3  ภาษีปาย 1,600.00 2,000.00 2,000.00 

 1.4  อากรรังนกอีแอน 134,891.91 130,000.00 230,000.00 
     (2)  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนุญาต    
 2.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 7.76 600.00 600.00 

 2.2  คาปรับผูกระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 10,000.00 10,000.00 

 2.3  คาปรับการผิดสัญญา 2,200.00 37,000.00 47,000.00 
     (3)  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    

 3.1  ดอกเบีย้ 271,694.69 90,000.00 110,830.00 
     (4)  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    

 4.1  คาขายแบบแปลน 39,800.00 60,000.00 80,000.00 

 4.2  รายไดเบด็เตล็ดอื่น ๆ 800.00 20,000.00 20,000.00 
รวมรายไดจดัเก็บ 820,527.35 765,600.00 966,430.00 

ข. รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

   

     (1)  หมวดภาษีจัดสรร    

 1.1  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 80,399.92 50,000.00 80,000.00 

 1.2  ภาษมีูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ 3,435,643.39 7,800,000.00 4,500,000.00 

 1.3  ภาษมีูลคาเพิ่ม  1 ใน  9 3,982,885.19 - 3,700,000.00 

 1.4  ภาษธีุรกจิเฉพาะ 263,829.85 580,000.00 580,000.00 

 1.5  ภาษีสุรา 1,083,955.70 2,000,000.00 2,500,000.00 

 1.6  ภาษีสรรพสามิต 2,828,671.97 4,500,000.00 5,500,000.00 

 1.7  คาภาคหลวง - 500.00 500.00 

 1.8  คาภาคหลวงแร 127,903.24 120,000.00 120,000.00 

 1.9  คาภาคหลวงปโตรเลียม 50,422.81 42,470.00 42,470.00 

 1.10  เงนิที่เกบ็ตามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาต ิ 633.33 600.00 600.00 
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รายรับ 
รายรับจริง  
ป 2550 

ประมาณการ 
ป 2551 

ประมาณการ 
ป 2552 

 1.11  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนติิกรรมตาม      

                     ประมวลกฎหมายที่ดิน 
1,453,742 1,700,000.00 2,500,000.00 

รวมรายไดทีร่ัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

13,308,087.40 16,793,570.00 19,523,570.00 

    
ค. รายไดที่รฐับาลอุดหนนุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
     (1)  หมวดเงินอุดหนนุทั่วไป    

 1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับดําเนนิการตามอํานาจ

หนาที ่ และภารกิจถายโอนเลือกทาํ 

6,002,446.00 14,140,830.00 16,000,000.00 

รวมรายไดทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 6,002,446.00 14,140,830.00 16,000,000.00 
       รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 20,131,060.75 31,700,000.00 36,490,000.00 

 
 
2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 
จายจริง 
ป 2550 

งบประมาณ 
ป 2551 

งบประมาณ 
ป 2552 (รหัสบัญชี) 

1. ดานบรหิารงานทัว่ไป    00100 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,611,095.18 10,688,250.00 12,223,452.00 00110 
2. ดานบรกิารชุมชนและสังคม    00200 

2.1  แผนงานการศึกษา  60,000.00 2,791,670.00 3,789,980.00 00210 

2.2  แผนงานสาธารณสุข - 110,000.00 1,424,400.00 00220 

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห - 2,070,000.00 2,070,000.00 00230 

2.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
3.  ดานการเศรษฐกิจ 
3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1,499,917.16 

 

10,518,205.00 

1,770,500.00 

 

11,835,000.00 

1,845,000.00 

 

12,987,000.00 

00240 
00300 
00310 

4.  ดานงบกลาง    00400 

4.1  แผนงานงบกลาง 1,289,609.00 2,434,580.00 2,150,168.00 00410 

     

ยอดรวม 19,978,826.34 31,700,000.00 36,490,000.00  
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2.3 รายจายตามงบรายจาย 
 

รายจาย 
จายจริง 
ป 2550 

งบประมาณ  
2551 

งบประมาณ  
ป 2552 

(รหัสบัญชี) 

1. งบกลาง 1,289,609.00 2,434,580.00 2,150,168.00 510000 

2. งบบุคลากร 4,213,280.00 6,432,600.00 8,241,600.00 520000 

3. งบดําเนนิการ 3,105,778.98 6,389,770.00 7,637,380.00 530000 

4. งบลงทุน 10,642,005.00 12,846,850.00 13,909,400.00 540000 

5. งบรายจายอื่น 26,750.00 2,100,000.00 2,900,000.00 550000 

6. งบเงินอุดหนุน 701,403.36 1,496,200.00 1,651,452.00 560000 

     
ยอดรวม 19,978,826.34 31,700,000.00 36,490,000.00  

 
 
2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงนิกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายทีไ่มนําไปต้ังงบประมาณ) 
 

จายจาก รายการ 
ป 2550 

(เปนเงิน/บาท) 
ป 2551 

(เปนเงิน/บาท) 
1. เงินจายขาดจากเงนิสะสม 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป   

       1.1.1 งานบริหารทัว่ไป 413,552.00 301,245.00 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   
      1.2.1 งานไฟฟาถนน 4,828,900.00 446,900.00 
2. เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

       2.1.1 งานไฟฟาถนน 1,729,000.00 - 

 2.2 แผนงานการศึกษา   

       2.2.1 งานระดับกอนวยัเรียน 2,791,217.00 - 

                และประถมศึกษา   

       2.2.2  งานศึกษาไมกําหนดระดับ - - 

 2.3 แผนงานสาธารณสขุ   
       2.3.1 งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ 110,000.00 - 
                สาธารณสุข   
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จายจาก รายการ 
ป 2550 

(เปนเงิน/บาท) 
ป 2551 

(เปนเงิน/บาท) 

 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห   

       2.4.1 งานสวัสดิการสังคม 2,070,000.00 - 

                และสังคมสงเคราะห   

 2.5 แผนงานการเกษตร   

       2.5.1 งานสงเสริมการเกษตร - - 

 2.6 แผนงานสรางความเขมแข็ง   

       ของชุมชน   

       2.6.1 งานสงเสริมและสนับสนนุ 10,000.00 10,000.00 

                ความเขมแข็งของชุมชน   

 2.7 แผนงานการศาสนา 
     วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

        2.7.1 งานกฬีาและนันทนาการ - - 
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สวนที่ 2 

 
ขอบัญญัติ 

 

 

เร่ือง 
 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
ของ 

 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 
อําเภอกยุบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2552 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

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

 
หลักการ 

 

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน  ยอดรวม        36,490,000.00  บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

1. ดานบรหิารงานทัว่ไป 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม 12,223,452.00  บาท   
 2. ดานบริการชุมชนและสังคม 
 2.1  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม           3,789,980.00  บาท 

 2.2  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม            1,424,400.00  บาท 

 2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม             2,070,000.00  บาท 

            2.4  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม 1,845,000.00  บาท 
3.  ดานการเศรษฐกิจ   
  3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม                     12,987,000.00  บาท 
4. ดานงบกลาง 
 4.1  แผนงานงบกลาง       ยอดรวม             2,150,168.00  บาท   
 

 
เหตุผล 

 

  เพื่อใชในการดําเนนิงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเหน็ชอบตอไป 
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ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

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

  โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  อาศัยอํานาจตามความใน 

พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และแกไขเพิม่เติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  มาตรา 87   จึง 

ตราขอบญัญตัิงบประมาณรายจายขึ้นไว   โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  และโดยอนุมัติของ

นายอําเภอกุยบุรีดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2552 

  ขอ 2.  ขอบัญญตัิงบประมาณรายจายนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

  ขอ 3.  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2552   ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน  

36,490,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

  ขอ 4.  งบประมาณรายจายทั่วไป 
   1. ดานบริหารงานทั่วไป 
           1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม       12,223,452.00  บาท   
       2. ดานบริการชุมชนและสังคม 
        2.1  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม         3,789,980.00   บาท 

       2.2  แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม         1,424,400.00   บาท 

      2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม         2,070,000.00  บาท 

                 2.4  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม        1,845,000.00   บาท 
       3.  ดานการเศรษฐกิจ   
         3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      12,987,000.00  บาท 
      4.  ดานงบกลาง 

    4.1  แผนงานงบกลาง      ยอดรวม        2,150,168.00  บาท      
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3                                                                  

  ขอ 5  ให นายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับ อนุมัติใหเปนไป 

ตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ 6.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 

                                     อนุมัติ                           
 

(ลงนาม)                                        (ลงนาม)                   

                          (นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง)     (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 

                             นายอําเภอกุยบุรี         นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
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สวนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   
 

ของ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

อําเภอกุยบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

 
   - ประมาณการรายรับ 
 
   - รายจายตามแผนงาน 
 
   - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  จํานวน   36,490,000.00  บาท   แยกเปน 
ก. รายไดจัดเก็บ    รวมทั้งส้ิน   966,430.00  บาท   แยกเปน 
 

1. หมวดภาษีอากร   รวม     698,000.00  บาท  แยกเปน 
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จาํนวน  210,000.00  บาท   คําชี้แจง   ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา        

 1.2 ภาษีบํารุงทองที่ จาํนวน 256,000.00 บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจาก 

คาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น 

1.3 ภาษีปาย จํานวน 2,000.00  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา  

1.4  อากรรังนกอีแอน  จํานวน  230,000.00  บาท  คําชีแ้จง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา                     

เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น 
2.  หมวดคาธรรมเนยีม  คาปรับและใบอนุญาต    รวม            57,600.00  บาท  แยกเปน 
 2.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน  600.00 บาท คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับ 

ปที่ผานมา 

 2.2  คาปรับผูกระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000.00  บาท    คําชี้แจง   ประมาณการไว 

เทากับปที่ผานมา 

2.3  คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน  47,000.00  บาท คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา   
3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม  110,830.00  บาท  แยกเปน 
       3.1  ดอกเบี้ย   จํานวน  110,830.00  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา   

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     รวม  100,000.00  บาท  แยกเปน 
 4.1 คาขายแบบแปลน จาํนวน  80,000.00   บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา 

            4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จาํนวน 20,000.00  บาท คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา 
ข. รายไดทีร่ฐับาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้สิ้น 19,523,570.00 บาท 
1. หมวดภาษีจัดสรร    รวม 19,523,570.00  บาท   แยกเปน 

1.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน  จํานวน  80,000.00  บาท   คําชี้แจง  ประมาณการไว 

สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น 

1.2  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาํหนดตามแผนฯ  จํานวน  4,500,000.00   บาท  คําชี้แจง  ประมาณ 

การไวตํ่ากวาปที่ผานมา  เนือ่งจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง 
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 1.3  ภาษมีูลคาเพิ่ม 1 ใน 9   จํานวน   3,700,000.00  บาท   คําชี้แจง   เนื่องจากปทีผ่านมาไมได 

ประมาณการรายรับไว 

 1.4  ภาษธีุรกจิเฉพาะ จาํนวน 580,000.00   บาท คําชีแ้จง  ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา   

1.5  ภาษีสุรา จํานวน  2,500,000.00  บาท คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา   เนื่องจาก 

คาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น  

1.6 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน   5,500,000.00  บาท    คําชี้แจง   ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  

เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น 

   1.7  คาภาคหลวง  จาํนวน  500.00  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 

 1.8 คาภาคหลวงแร  จาํนวน  120,000.00  บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  

 1.9  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 42,470.00  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา   

 1.10  เงินที่เกบ็ตามกฎหมายวาดวยอทุยานแหงชาติ จาํนวน 600.00  บาท คําชี้แจง  ประมาณการ 

ไวเทากับปที่ผานมา 

1.11  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนติิกรรม   ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จาํนวน   

2,500,000.00  บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น 
 

ค. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งส้ิน 16,000,000.00 บาท 
 

    1. หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    รวม   16,000,000.00  บาท แยกเปน 
         1.1 เงนิอุดหนนุทัว่ไปสําหรับดําเนนิการตามอาํนาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทาํ  จํานวน  

16,000,000.00 บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนือ่งจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น 

 
 

******************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทาํนิติกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  เปนไปอยางม ี

    ประสิทธิภาพ 

 
งานที่ทาํ 
 

1. การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลงั 

2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทาํงบประมาณ 

3. การดําเนนิกิจการสภา และการประชุมสภา 

4. จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ 

 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม     9,521,952.00  บาท 

2. สวนการคลัง                                  งบประมาณรวม     2,701,500.00  บาท 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) 

1)  
                 งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

(00112) 
รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

- 

 4,761,600.00 

4,076,800.00 

496,500.00 

30,000.00 

157,052.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,761,600.00 

4,076,800.00 

496,500.00 

30,000.00 

157,052.00 

สํานักงานปลดั 

 
 
2) 

                  งาน 
งบ 

งานบริหารงานคลัง 
(00113) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

(00112) 
รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

- 

1,150,000.00 

650,000.00 

101,500.00 

800,000.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,150,000.00 

650,000.00 

101,500.00 

800,000.00 

- 

 

สวนการคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

 
วัตถุประสงค 
 

เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน และเด็กนกัเรียนไดรับการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
งานที่ทาํ 
 

อุดหนนุเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเตรียมความพรอมการเรียนการสอนของเด็กวัยเรียน 

และนักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตาํบล  งบประมาณรวม     3,789,980.00  บาท 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 

             
              งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 
(00211) 

งานระดับกอน 
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

(00212) 

งานระดับ
มัธยมศึกษา

(00213) 

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

(00214) 
รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงินอุดหนุน 

 

- 

790,000.00 

301,500.00 

- 

- 

- 

- 

- 

1,324,080.00 

- 

- 

1,374,400.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

790,000.00 

1,625,580.00 

- 

- 

1,374,400.00 

สํานักงานปลัด 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค 
 

 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
งานที่ทาํ 
 

 1. อุดหนุนการจัดทํางานสาธารณสุขมูลฐาน 

 2. การควบคุมปองกนัโรคติดตอ 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 

สวนสาธารณสุข               งบประมาณรวม      1,424,400.00  บาท  
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานสาธารณสุข 

 
                 งาน 

 
 
งบ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

(00221) 

งาน
โรงพยาบาล 

(00222) 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น(00223) 

งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข

(00224) 

รวม 
หนวยงาน
เจาของ

งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงินอุดหนุน 

 

- 

490,000.00 

560,000.00 

254,400.00 

- 

120,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

490,000.00 

560,000.00 

254,400.00 

- 

120,000.00 

สวนสาธารณสุข 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 
วัตถุประสงค 
 

1.  เพื่อใหบริการดานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

2.  เพื่อใหความชวยเหลือผูปวยเอดส คนพิการ และผูสูงอาย ุ 

 
งานที่ทาํ 
 

 1.  จายเบีย้ยงัชีพใหแก ผูปวยเอดส คนพิการ และผูสูงอายุ 

 2.  ดูแล  สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสงัคม 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตาํบล งบประมาณรวม      2,070,000.00  บาท  
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 

 
 
 

              งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห  

(00231) 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 

(00232) 
รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,070,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

2,070,000.00 

- 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารทัว่ไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ทาํ 
 

1. การบริหารงานทัว่ไป และการบริหารงานบุคคล 
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
    สวนโยธา                                                        งบประมาณรวม    1,845,000.00  บาท 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 
             งาน 

 
 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
(00241) 

งานไฟฟาถนน 
(00242) 

งานสวน 
สาธารณะ 
(00243) 

งานกําจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
(00244) 

งานบําบัด
น้ําเสีย 
(00245) 

รวม 
หนวยงานเจาของ

งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

- 

1,050,000.00 

725,000.00 

70,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,050,000.00 

725,000.00 

70,000.00 

- 

- 

สวนโยธา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 

2. เพื่อพัฒนางานโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ใหเหมาะสม  

 
งานที่ทาํ 
 

1. กอสรางและปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ศาลาเอนกประสงค โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  
 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
    สวนโยธา                                                        งบประมาณรวม    12,987,000.00  บาท 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) 

 
             งาน 

 
 
งบ 

งานบริหารทัว่ไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา  
(00311) 

งานกอสราง
โครงสรางพืน้ฐาน 

(00312) 
รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12,987,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

12,987,000.00 

- 

- 

สวนโยธา 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานงบกลาง 

แผนงานงบกลาง 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
งานที่ทาํ 
 

1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 

2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา 

 
หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตาํบล งบประมาณรวม     2,150,168.00  บาท 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 
แผนงานงบกลาง  (00410) 

 

 

 

 

 

              งาน 
งบ 

งบกลาง  
(00411) รวม 

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ 

1.  งบกลาง 

2.  งบบุคลากร 

3.  งบดําเนินงาน 

4.  งบลงทุน 

5.  งบรายจายอื่น 

6.  งบเงนิอุดหนนุ 

 

2,150,168.00 

- 

- 

- 

- 

- 

2,150,168.00 

- 

- 

- 

- 

- 

สํานักงานปลดั 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                      องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

      อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 

รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น      17,532,100.00 บาท   แยกเปน 
1.  งบกลาง    (510000)       ต้ังไวรวม  2,150,168.00  บาท  แยกเปน 
 1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)  ต้ังไว  221,532.00 บาท  เพื่อจายใหกองทนุประกัน 

สังคม   ต้ังจายจากเงนิรายได   จาํนวน  142,812.00  บาท    และเงินอุดหนนุทัว่ไป   จํานวน  78,720.00  บาท  

ปรากฎในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง 

 1.2  ประเภทสํารองจาย  (111000)    ต้ังไว   1,283,736.00  บาท   เพื่อจายเปนเงนิสํารองจายกรณี

จําเปนหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง 

 1.3  รายจายตามขอผูกพนั  (111100)  ต้ังไว  440,000.00 บาท  แยกเปน 

  - เงนิทนุศึกษาตอปริญญาตรี ต้ังไว 120,000.00 บาท เพื่อจายเปนทนุการศึกษาตอปริญญาตรี  

สําหรับนายก  อบต.  รองนายก  อบต.  เลขานุการนายก  อบต.   สมาชิกสภา  อบต. พนักงานสวนตําบล    และ

พนกังานจาง  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง 

  -  เงนิสวัสดิการชุมชน  ต้ังไว 100,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงนิสวัสดิการชุมชน สําหรับผูดอย 

โอกาสตําบลหาดขาม  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง  

      -  เงนิทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นกัศึกษา  และผูดอยโอกาส  ต้ังไว  100,000.00  บาท  

เพื่อจายเปนเงนิทนุการศึกษาสําหรับเด็กนกัเรียน นกัศึกษา และผูดอยโอกาส   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน 

งานงบกลาง  แผนงานงบกลาง 

      -  คาใชจายในการศกึษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้ังไว 120,000.00 บาท เพื่อเปนทนุการ 

ศึกษาตอหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  สําหรับผูดูแลเด็กเล็ก ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง   

     1.4  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   (กบท.)  (120100)    ต้ังไว   

204,900.00 บาท  เพื่อต้ังจายใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ 

ในงานงบกลาง  แผนงานงบกลาง 
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2. งบบุคลากร   (520000)   ต้ังไว  รวม  5,551,600.00 บาท 
            2.1 เงินเดือน (ฝายการเมือง)   (521000)           ต้ังไว  1,969,600.00 บาท  แยกเปน 
                  2.1.1 ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก (210100)  ต้ังไว  213,600.00  บาท เพื่อจายเปนเงนิเดือน 

ใหแกนายก อบต. และรองนายก อบต.  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป   แผนงานบรหิารงาน 

ทั่วไป 

       2.1.2 ประเภท เงนิคาตอบแทนประจาํตําแหนงนายก/รองนายก (210200)  ต้ังไว  42,000.00  บาท   

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. และ รองนายก อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน 

งานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       2.1.3  ประเภทเงนิคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  (210300)  ต้ังไว  42,000.00 บาท   เพื่อจาย 

เปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต.  และรองนายก  อบต.   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

        2.1.4  ประเภทเงนิคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกอบต.  (210400)  ต้ังไว  

72,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนเลขานกุารนายก อบต. ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบรหิาร

ทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

        2.1.5  ประเภทเงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่  (210600)  ต้ังไว  

1,528,000.00  บาท   เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. และ สมาชิกสภา 

อบต.   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

        2.1.6  ประเภทเงนิคาตอบแทนอื่น (210700) ต้ังไว  72,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน

ตําแหนงเลขานุการสภา อบต.  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.2  เงินเดือน (ฝายประจาํ)    (522000)       ต้ังไว  3,582,000.00 บาท     แยกเปน 
                   2.2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100) ต้ังไว 1,422,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแก

พนกังานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

       2.2.2  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน (220200) ต้ังไว 78,000.00 บาท   เพื่อจายเปนเงนิเพิม่ 

ตาง ๆ ของพนกังานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       2.2.3  ประเภทเงนิประจําตําแหนง   (220300)   ต้ังไว  42,000.00  บาท    เพื่อจายเปนเงินประจํา

ตําแหนงของ ปลัด อบต.  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

      2.2.4  ประเภทคาจางพนักงานจาง  (220600)  ต้ังไว  469,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

ใหกับพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

       2.2.5  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง  (220700)  ต้ังไว  81,000.00 บาท  เพื่อจายเปน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฎในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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       2.2.6  ประเภทคาจางพนักงานจาง  (220600)  ต้ังไว  641,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

ใหกับพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการ 

ศึกษา 

       2.2.7  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง  (220700)  ต้ังไว 149,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนกังานจาง   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป    ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา  

แผนงานการศึกษา 

        2.2.8  ประเภทเงนิอื่น ๆ (221100) ต้ังไว 700,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอืน่ 

สําหรับพนักงานสวนทองถิน่เปนกรณีพิเศษ   (เงนิรางวัลประจําป)   ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนกังานจาง   

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

3.  งบดําเนินการ    (530000)   ต้ังไวรวม   5,702,380.00 บาท  
3.1  คาตอบแทน    (531000)       ต้ังไว       537,800.00 บาท  แยกเปน 

                    3.1.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  

(310100)  ต้ังไว  300,000.00 บาท       แยกเปน   

  -  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก องคกรปกครองทองถิ่น     ต้ังไว  

10,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถิ่น  และ 

ผูมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

  -  ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจงานจาง และผูควบคุม- 

งานกอสราง ต้ังไว 80,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจ 

การจางและผูควบคุมงานกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่ มท 0808.3/ว 4231  ลงวนัที ่ 9  ธนัวาคม 

2546 

  -  ประเภท  คาตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ต้ังไว  30,000.00  บาท  เพื่อ 

จายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขอมูล จปฐ.        

- ประเภท คาบันทกึขอมูล จปฐ.  ต้ังไว 20,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาบนัทกึขอมูล จปฐ. 

                        -  ประเภท เงินคาปรับจราจรทางบก ต้ังไว 10,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาปรับจราจรทางบก 

ตามระเบียบทีท่างราชการกาํหนด  

  -  ประเภท เงนิคาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ   ต้ังไว   150,000.00  บาท   เพื่อจายเปน

คาตอบแทนอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ   

 ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

            3.1.2  ประเภท  คาเบี้ยประชุม (310200) ต้ังไว 52,800.00 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชมุใหแก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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       3.1.3  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ต้ังไว 10,000.00 บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตาํบลและพนกังานจาง  ต้ังจายจาก 

เงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

    3.1.4  ประเภท  คาเชาบาน  (310400)   ต้ังไว 80,000.00 บาท   เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก

พนกังานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    3.1.5  ประเภท เงินชวยเหลอืการศึกษาบตุร (310500) ต้ังไว  5,000.00  บาท  เพื่อจายเปนเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนกังานสวนตําบล       และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบยีบทีท่างราชการ

กําหนด ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                   3.1.6 ประเภท เงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาล (310600)  ต้ังไว 90,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบล         และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบทีท่าง

ราชการกาํหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
    3.2   คาใชสอย   (532000)     ต้ังไว   2,801,500.00 บาท แยกเปน   

                          3.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึง่บริการ (320100) ต้ังไว 801,500.00 บาท  เพื่อจายเปน 

                - คาเย็บหนงัสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตาง ๆ 

     - คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  

                - คาซักฟอก คาระวางรถบรรทกุ 

                - คาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการอื่น  

                - คาโฆษณาและเผยแพร 

                - คาเบี้ยประกัน 

                - คาธรรมเนยีมและคาใชจายในการดําเนนิคดีตามคําพพิากษา 

                - คาจางเหมาถายเอกสาร แบบพิมพเขียว 

                - คาจางเหมาบรกิาร เชน คาลางฟลม คาแปลเอกสาร คาบริการกําจัดปลวก หรือ คาบริการ                   

                   ที่จําเปนอืน่ 

- คาบริการจัดทําเว็บไซดของตําบล 

ต้ังจายจากเงนิรายได  จํานวน  500,000.00  บาท ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

    -  คาจางเหมาทาํอาหารกลางวันสาํหรับศูนยพฒันาเดก็เล็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  

จํานวน  300,000.00  บาท  ปรากฎในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา 

-  คาพาหนะนาํสงเด็กไปสถานพยาบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   

จํานวน  1,500.00  บาท  ปรากฎในงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา   

3.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)   ต้ังไว 1,700,000.00  บาท  

เพื่อจายเปน 
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        - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

                      - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิน่หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

       - คาใชจายกิจกรรมตามโครงการรณรงคและปองกนัโรคเอดส  

       - คาใชจายการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

      - คาใชจายการฝกอบรมทางการเกษตร 

       - คาใชจายการอบรมเกี่ยวกบัยาเสพติด 

       - คาใชจายการฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีและเยาวชน 

       - คาใชจายการอบรมพัฒนาความรูทางการเมือง 

       - คาใชจายการปลูกตนไมร้ัวมิตรภาพ 

       - คาใชจายการอบรมโครงการอาสาสมัครปองกนัไฟปา 

       - คาใชจายหารายไดระหวางเรียนของนักเรยีน  

       - คาใชจายโครงการรณรงคปองกนัควบคมุโรคติดตอ 

       - คาใชจายตามโครงการพระราชดําริ 

       - คาใชจายตามโครงการพระราชเสาวนยี 

       - คาใชจายโครงการฟนฟูส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

       - คาใชจายโครงการยทุธศาสตรเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

       - คาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพราษฎร 

      - คาใชจายการสนับสนนุหนึง่ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

     - คาใชจายการอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน 

     - คาใชจายโครงการจักสานงานศิลปเยาวชนตําบลหาดขาม 

     - คาใชจายตามโครงการตําบลสหกรณเฉลิมพระเกยีรติ 

      - คาใชจายตามโครงการสงเสริมกลุมเกษตรอินทรียธรรมชาต ิ

        - คาใชจายการแขงขันกีฬาองคการบริหารสวนจงัหวัดประจวบคีรีขันธ  

     - คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันเขาพรรษา  

          วันลอยกระทง เปนตน 

     - คาใชจายการแขงขันกีฬาอําเภอกุยบุรี 

     - คาใชจายตามนโยบายจัดระเบียบสังคม 

     - คาใชจายโครงการศึกษาดงูานของ อบต. 

- คาใชจายในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

      - คาใชจายโครงการผลิตเชือ้ราบิวเวอเรยี 

     - คาใชจายโครงการคุมบานตานยาบา 
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     - คาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพกลุมไวนหมอน 

                  - โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน 

                         - คาใชจายการสงเสริมกจิกรรมผูสูงอายุ 

                  - คาใชจายโครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภัย 

       - คาใชจายการอบรม อปพร. 

                  - คาใชจายโครงการรับเสด็จฯพระราชดาํเนินฯ 

                  - คาใชจายในกิจการลูกเสือชาวบาน 

                  - คาใชจายกิจกรรมวันเดก็ 

          - คาใชจายตามโครงการจงัหวัดเคลื่อนที ่

       - คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพเยาวชน 

       - คาใชจายโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพปศุสัตว 

       - คาใชจายโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปศสัุตวตําบลหาดขาม 

       - คาใชจายโครงการคัดกรองมะเรง็เตานม 

       - คาใชจายโครงการควบคุมโรคไมติดตอ 

       - คาใชจายโครงการคุมครองผูบริโภค 

       - คาใชจายโครงการระบบสขุภาพพอเพียงโดยใชสมนุไพร 

       - คาใชจายโครงการอบรมแกนนําสาธารณสุขระดับครัวเรือน 

       - คาใชจายโครงการอบรมศกัยภาพของ อสม. 

        - คาใชจายโครงการสนบัสนนุอาชพีเลี้ยงไกพืน้เมืองใหกบัอาสาปศุสัตว 

       - คาใชจายโครงการฝกอบรมอาชีพที่สอดคลองกับตลาดการทองเทีย่ว 

       - คาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมประเพณีประจําหมูบาน 

       - คาใชจายตามโครงการปองกนัและควบคุมไขเลือดออก 

       - คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมไขหวัดนก 

       - คาใชจายตามโครงการคัดกรองและแกไขปญหาโรคเรื้อรัง 

       - คาใชจายตามโครงการสงเสริมการตรวจสุขภาพเพื่อการรูทันโรคมะเรง็ 

       - คาใชจายตามโครงการ “วัยใสใสใจสุขภาพ” 

- คาใชจายตามโครงการปองกนัและควบคุมโรคทางเดินอาหารและน้าํในชุมชน/หมูบาน 

       - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเครือขายสุขภาพตําบลหาดขามในการดําเนินการ 

                      หมูบานจัดการสุขภาพ 

- คาใชจายตามโครงการปองกนัและควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 

            - คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาผูสูงอาย ุ
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      - คาใชจายในการจัดงานวันพอ 5 ธนัวาคม 

       - คาใชจายตามโครงการจัดตั้งศูนยการเรยีนรูตามอัธยาศัยตําบล 

       - คาใชจายตามโครงการสงเสริมประเพณแีละวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 

       - คาใชจายตามโครงการตรวจวัดสายตา  

       - โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการรานอาหาร/แผงลอย/ตลาดในเขตตําบล 

                          หาดขาม 

       - คาใชจายตามโครงการตรวจคัดกรองสารพิษเกษตรกร 

       - คาใชจายตามโครงการปลกูปาไมเศรษฐกิจเพิ่มปาชุมชน 

          - คาใชจายโครงการจัดตั้งอาสาปองกันการบุกรุกปาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

       - คาใชจายตามโครงการฟนฟูสัตวน้าํหนาบาน 

       - คาใชจายโครงการสงเสริมประชาชนใหมคีวามรูในการกําจัดขยะหรือของเสียอื่นๆ    

                           เพื่อคุณภาพสิง่แวดลอม 

       - คาใชจายโครงการปลูกหญาแฝก 

       - คาใชจายตามโครงการรวมกันปลูกตนไมสองขางทาง 

       - คาใชจายโครงการ Green Land ลดภาวะโลกรอน 

       - คาใชจายในโครงการเชิญชวนประชาชนรับฟงการประชุมสภา 

       - คาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายทุี่บาน 

      - คาใชจายโครงการอบรมพฒันาเครือขายประชาธิปไตย 

       - คาใชจายโครงการ TO BE NUMBER ONE 

           - คาใชจายตามโครงการสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป 

       - คาใชจายตามโครงการลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ฯลฯ 

  -  คาใชจายตามโครงการ  116  วนั จากวนัแมถงึวนัพอ 

  -  คาใชจายตามโครงการอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอาย ุ

  -  คาใชจายโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธ ี

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

                       3.2.3  ประเภท  รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)  ต้ังไว 250,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

                       - คาใชจายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่ 

หรือผูบริหารทองถิ่น 
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                       -  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั  

และคาใชจายอื่น ๆ   ในการเดินทางไปราชการ     หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล    พนกังานจาง   

คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา 

                             - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มคีวามจาํเปน 

 และความเหมาะสม 

                                   - คาพวงมาลยั ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธกีารวนัสําคัญตาง ๆ  

ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ 

                            - คาใชจายในการออกเอกสารสิทธิท์ี่สาธารณะ และคาใชจายอืน่ที่เกี่ยวของ 

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

             3.2.4 ประเภท คาบาํรุงรักษาและซอมแซม   (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ 

ใชงานไดตามปกติ (วงเงนิไมเกิน  5,000.00 บาท)) (320400) ต้ังไว 50,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

    - คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต  รถจักรยานยนต  เครื่องพิมพดีด  เครื่องถาย  

 เอกสาร  เครือ่งอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ คอมพวิเตอร ตู โตะ เปนตน  

- คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอืน่ เชน วสัดุตาง ๆ    

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
  

3.3  คาวสัดุ  (533000)  ต้ังไว   2,049,080.00  บาท แยกเปน   
            3.3.1 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   (330100)  ต้ังไว   200,000.00  บาท   เพือ่จายเปนคาวสัดุ

สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

  3.3.2  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวทิยุ (330200)  ต้ังไว 10,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

ไฟฟาและวิทยุ  สําหรับใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตาํบล  เชน  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ฟวส  

ปล๊ักไฟฟา  ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

                       3.3.3  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (330300) ต้ังไว 20,000.00 บาท เพือ่จายเปนคาวสัดุ 

งานบานงานครัวเครื่องใชตางๆ  เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอกฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงาน 

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.3.4  ประเภทคาอาหารเสริม (นม)  (330400)  ต้ังไว  1,234,080.00 บาท   เพื่อจายเปนคา 

อาหารเสริม   (นม)  สําหรับโรงเรียนในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    และศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานระดับกอนวยัเรียน และประถมศึกษา แผนงานการศึกษา   
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  3.3.5  ประเภท   คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  (330700)  ต้ังไว  25,000.00 บาท  เพื่อจาย 

เปนคาวัสดุอะไหลตาง ๆ สําหรับเปลี่ยนรถยนตและรถจกัรยานยนตทีช่ํารุด หรือเสื่อมสภาพที่ใชในการปฏิบัติ- 

งานขององคการบริหารสวนตําบล   เชน  ยางนอก  ยางใน  แบตเตอรี่  หมอกรอง ฯลฯ   ต้ังจายจากเงนิรายได    

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

            3.3.6   ประเภทคาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  (330800)  ต้ังไว  300,000.00 บาท  เพื่อจาย 

เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน    เชน  น้ํามนัดีเซล  น้าํมันเบนซนิ  น้ํามนัเครื่อง ฯลฯ  สําหรับรถยนตและ

รถจักรยานยนต  ที่ใชปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหาร- 

ทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

                        3.3.7  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)  ต้ังไว  20,000.00 บาท  เพื่อจายเปน 

คาวัสดุอุปกรณในการโฆษณาเผยแพรงานที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เชนกระดาษสี 

โปสเตอร สี บอรด ฟลม แผนปายประกาศ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฎในงานบริหารทั่วไป  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

  3.3.8  ประเภทคาวัสดุกีฬา  (331300)   ต้ังไว  110,000.00  บาท   เพือ่จายเปนคาวสัดุกีฬา  

สําหรับหมูบาน  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                        3.3.9  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ต้ังไว  40,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ  

อะไหลตาง ๆ สําหรับเปลี่ยนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  แถบพิมพ    

แผนบันทึกขอมูล แปนพิมพ เมาท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป แผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป 

  3.3.10  ประเภทคาวัสดุการศึกษา (331500) ต้ังไว 90,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการ 

ศึกษาสําหรับศูนยพฒันาเดก็เล็ก ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียน  และประถม 

ศึกษา แผนงานการศึกษา    
 

3.4. คาสาธารณูปโภค    (534000)   ต้ังไว  314,000.00 บาท  แยกเปน 
     3.4.1 ประเภทคาไฟฟา  (340100)   ต้ังไว  170,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับ 

ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบล อาคารสถานที ่สะพาน และสิง่กอสรางอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการ-

บริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

             3.4.2 ประเภทคาน้าํประปา   (340200)   ต้ังไว  20,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาน้ําประปา 

สําหรับที่ทาํการองคการบรหิารสวนตําบล  และอาคารสถานทีท่ี่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล   

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

              3.4.3 ประเภทคาโทรศัพท (340300) ต้ังไว  50,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับ 

ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
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3.4.4 ประเภทคาไปรษณีย   (340400)   ต้ังไว   20,000.00  บาท    เพือ่จายเปนคาไปรษณีย  

คาโทรเลข   คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  คาเชาตูไปรษณีย  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงาน 

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  3.4.5 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม (340500)  ต้ังไว 54,000.00 บาท  เพือ่จายเปน

คาบริการทางดานโทรคมนาคม ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

4. งบลงทุน   (540000)           ต้ังไว รวม   496,500.00  บาท   
   4.1 คาครุภัณฑ  (541000)   ต้ังไว   496,500.00  บาท  แยกเปน                  
        4.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)     ต้ังไว     49,500.00 บาท   

        - คาจัดซือ้เกาอี้พลาสตกิ ต้ังไว 6,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอีพ้ลาสติก จํานวน 24 ตัว  

ตัวละ 250.00 บาท ตามแบบและราคาตามทองตลาด สําหรับใชในศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอาํเภอกุยบุรี  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

     -  คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเยน็-น้าํรอน  ต้ังไว  7,500.00  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเยน็ - 

น้ํารอน  จาํนวน 1 เครื่อง  ตามแบบและราคาตามทองตลาด  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       -  คาจัดซือ้พัดลม แบบตั้งพืน้  ขนาด  24  นิ้ว  ต้ังไว 16,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลม 

แบบตั้งพื้นขนาด 24 นิว้ ชนดิ 3 ขา แรงมอเตอรไฟฟาไมตํ่ากวา ½  แรงมา  จํานวน  4 ตัว ๆ ละ  4,000.00 บาท  

ตามแบบและราคาตามทองตลาด  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

      -  คาจัดซื้อโตะเอนกประสงค  ต้ังไว 20,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเอนกประสงคชนิด 

ขาพับ   จาํนวน  4  ตัว ๆ ละ  5,000.00  บาท   ตามแบบและราคาตามทองตลาด   สําหรับใชในศนูยการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกุยบุรี  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

        4.1.2  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    (410300)   ต้ังไว 62,000.00  บาท 

       -  คาจัดซือ้เรือทองแบน ต้ังไว 50,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือทองแบน แบบไฟเบอรกลาส    

ขนาดความยาว 5.00 เมตร  กวาง 2 เมตร จํานวน 1 ชดุ  ตามแบบและราคาตามทองตลาด สําหรับใชในกิจกรรม

อาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

       -  คาจัดซือ้เสื้อชูชีพ   ต้ังไว  12,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสื้อชูชีพ  จาํนวน  10  ตัว ๆ  ละ 

1,200.00 บาท ตามแบบและราคาตามทองตลาด  สําหรับใชในกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรสัตวน้าํ  ต้ัง 

จายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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   4.1.3  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  (410400) ต้ังไว 30,000.00  บาท 

        -  คาจัดซือ้เครื่องสูบน้ํา  แบบเครื่องยนตเบนซนิ   ต้ังไว  30,000.00 บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 

เครื่องสูบน้ําแบบเครื่องยนตเบนซนิ   ขนาดไมตํ่ากวา  13  แรงมา  จาํนวน  1  เครื่อง    ตามแบบและราคาตาม

ทองตลาด   สําหรับใชในกิจกรรมอาสาสมคัรอนุรักษทรัพยากรสัตวน้าํ   ต้ังจายจากเงนิรายได    ปรากฏในงาน 

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   4.1.4   ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   (410700)    ต้ังไว  52,500.00 บาท 

      -  คาจัดซื้อกลองดิจิตอล  ต้ังไว  32,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองดจิิตอลขนาดความ

ละเอียดไมตํ่ากวา 8 ลานพกิเซล จาํนวน 4 ตัว ๆ ละ 8,000.00 บาท  ตามแบบและราคาตามทองตลาด สําหรับ 

ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมของอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ     ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      -  คาจัดซื้อโทรทัศนสีชนดิจอแบน  ขนาด  29  นิว้   ต้ังไว  12,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

โทรทัศนสี  ชนดิจอแบน  ขนาด  29 นิ้ว  จาํนวน  1  เครื่อง  ตามแบบและราคามาตรฐานครุภัณฑ  สําหรับใชใน 

ศูนยพฒันาเดก็เล็ก  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

      -  คาจัดซื้อเครื่องเลน  DVD ต้ังไว   8,500.00  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลน  DVD   พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด ตามแบบและราคาตามทองตลาด สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 4.1.5  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  (410900)   ต้ังไว  52,500.00  บาท       

      -  คาจัดซื้อที่นอนเด็กแบบ 3 พับ ต้ังไว  52,500.00 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทีน่อนเด็กแบบ 3 พับ  

จํานวน  150  ชุด ๆ ละ  350.00  บาท     ตามแบบและราคาตามทองตลาด     สําหรับใชในศูนยพฒันาเด็กเล็ก         

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฎในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

       4.1.6 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร   (411600)   ต้ังไว  150,000.00  บาท          

      - คาจัดซื้อคอมพิวเตอร  ต้ังไว 150,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย  เครื่องคอมพวิเตอร   เครื่องสํารองไฟ   โตะวางคอมพวิเตอร   และเครือ่งพิมพ เกาอี ้ 

และอุปกรณอ่ืนที่เกี่ยวของ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขามกาํหนด และราคาตามทองตลาด สําหรับใช 

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 4.1.7  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ   (411800)  ต้ังไว  100,000.00 บาท  เพื่อจายเปน 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ    ทีว่งเงินเกินกวา  5,000.00  บาท ข้ึนไป     ใหสามารถใชงานไดตามปกติ   

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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5  งบรายจายอื่น  (550000)   ต้ังไว  รวม  2,100,000.00  บาท   

5.1  คาจางทีศ่ึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพื่อการจัดหา  หรอื
ปรับปรุงครุภณัฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง (510100)  ต้ังไว  2,100,000.00  บาท แยกเปน 
  5.1.1  คาจางเหมาสาํรวจความพงึพอใจ  (510100) ต้ังไว 30,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคา 

จางเหมาสํารวจความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ต้ังจายจากเงนิ 

รายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

  5.1.2  คาเบี้ยยังชพีคนชรา  (110700)  ต้ังไว 1,476,000.00 บาท    เพือ่จายเปนคาเบี้ยยังชพี 

ผูสูงอาย ุ  ต้ังจายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป   ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห     แผนงานสงัคม 

สงเคราะห   

              5.1.3  คาเบี้ยยังชพีคนพิการ (110800)    ต้ังไว  582,000.00 บาท   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพ 

คนพิการ    ต้ังจายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป   ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห    แผนงานสงัคม

สงเคราะห   

               5.1.4  คาเบี้ยยังชพีผูปวยโรคเอดส   (110900)      ต้ังไว   12,000.00   บาท    เพื่อจายเปนคา 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส     ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในงานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห 

แผนงานสงัคมสงเคราะห   
 

6  งบเงินอุดหนุน   (560000)        ต้ังไว รวม 1,531,452.00 บาท    
      6.1  เงินอุดหนุน  (561000)  ต้ังไว  1,531,452.00  บาท  แยกเปน 

       6.1.1  เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ (610100) ต้ังไว รวม 16,052.00 บาท  ดังนี ้

- คาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตามนโยบายของรัฐบาล   ต้ังไว   16,052.00   บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพหนวย

สนับสนนุภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตามนโยบายของรัฐบาล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงาน

บริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

          6.1.2  เงนิอุดหนุนสวนราชการ  (610200)  ต้ังไว รวม 1,515,400.00 บาท  ดังนี ้

-  คาใชจายโครงการเสริมสรางความเขมแข็งในหมูบานเพื่อแกไขปญหายาเสพติด   ต้ังไว   

30,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งในหมูบาน    เพื่อแกไขปญหา 

ยาเสพติด ใหกับทีว่าการอําเภอกุยบุรี ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงาน 

ทั่วไป 

     -  คาใชจายตามโครงการจดังานรัฐพิธ ี  ต้ังไว 10,000.00  บาท   เพือ่จายเปนคาใชจายตาม

โครงการจัดงานรัฐพิธ ีใหกับที่วาการอาํเภอกุยบุรี ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
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    -  คาใชจายตามโครงการจดังานประเพณี  ต้ังไว  20,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม 

โครงการจัดงานประเพณ ีใหกับทีว่าการอําเภอกุยบุรี ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไป แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

     -  คาใชจายตามโครงการอาํนวยความสะดวกแกผูสัญจร    และผูปฏิบัติงานปองกนั    และลด 

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต  พ.ศ.2552 ต้ังไว  20,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย 

ตามโครงการอํานวยความสะดวกแกผูสัญจร   และผูปฏิบัติงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

ปใหมและสงกรานต  พ.ศ. 2552 ใหกับทีว่าการอําเภอกุยบุรี  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป                    

     -  คาใชจายตามโครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ต้ังไว  

30,000.00  บาท     เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการใหกับ 

ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ (ศตส.จ.ปข) ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏใน 

งานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

  -  คาใชจายตามโครงการขอรับการสนับสนุนแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร เพื่อใชในการปฏิบัติ

หนาที่และบรกิารประชาชน ต้ังไว 31,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการขอรับการสนับสนนุแผงกั้น

จราจรและกรวยจราจร เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่และบริการประชาชนใหกบัศูนยอํานวยการรักษาความปลอดภัย

ทางถนนอาํเภอกุยบุรี  ต้ังจายจากเงนิรายได    ปรากฏในงานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป      

   -  คาใชจายตามโครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน    ต้ังไว  1,374,400.00   บาท   เพื่อจายเปน

คาใชจายสาํหรับอาหารกลางวนัของโรงเรียนในสงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน    ต้ังจายจาก 

เงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา    

 

  

******************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                      องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

      อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 

รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน สวนการคลัง 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   2,701,500.00  บาท  แยกเปน 
 

1. งบบุคลากร  (520000)   ต้ังไว  รวม  1,150,000.00 บาท 
            1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)  (522000)   ต้ังไว   1,150,000.00 บาท  แยกเปน 
                  1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนกังาน  (220100)    ต้ังไว  598,000.00  บาท   เพื่อจายเปนเงนิเดือน 

ใหแกพนักงานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง   แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

       1.1.2 ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน (220200)  ต้ังไว  52,000.00  บาท  เพื่อจายเปนเงิน 

เพิ่มใหแกพนกังานสวนตําบล ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      1.1.3   ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600) ต้ังไว 425,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน 

ใหแกพนักงานจาง   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบริหารงานคลัง    แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

       1.1.2 ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง (220700)  ต้ังไว  75,000.00 บาท  เพื่อจายเปน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนกังานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงาน 

ทั่วไป 
2. งบดําเนนิการ  (530000)     ต้ังไว  รวม    670,000.00 บาท 
   2.1  คาตอบแทน  (531000)  ต้ังไว  355,000.00  บาท   แยกเปน      
  2.1.1  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถิน่   (310100)    

ต้ังไว 5,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถิน่     

และผูมีสิทธิตามระเบียบทีท่างราชการกาํหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป 

 2.1.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  (310300) ต้ังไว 10,000.00 บาท  เพื่อ 

จายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตําบลและพนกังานจาง  ต้ังจายจาก 

เงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  2.1.3  ประเภท คาเชาบาน (310400) ต้ังไว  30,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก 

พนกังานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 2.1.4 ประเภท  เงินชวยเหลอืการศึกษาบตุร  (310500)  ต้ังไว 10,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนกังานสวนตําบล     ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในงานบริหารงานคลงั 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2.1.5  ประเภท  เงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (310600) ต้ังไว 300,000.00  บาท เพื่อจาย 

เปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบลและผูมสิีทธิไดรับการชวยเหลอืตามระเบียบทีท่าง

ราชการกาํหนด ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบริหารงานทั่วไป  
2.2  คาใชสอย  (532000)    ต้ังไว      130,000.00 บาท  แยกเปน    

                 2.2.1 ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (320100)     ต้ังไว  50,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

                - คาเย็บหนงัสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตาง ๆ 

     - คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  

                - คาซักฟอก คาระวางรถบรรทกุ 

                - คาจางเหมาบรกิาร   เชน   คาจางเหมาแบกสัมภาระ  คาบริการกําจัดปลวก  คาลางฟลม  

ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

     2.2.2  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร (320200) ต้ังไว 30,000.00  บาท เพือ่จาย 

เปนคาใชจายในการจัดงานตาง ๆ   ซึง่เปนวนัสําคัญของทางราชการ  เชน วนัปยะมหาราช   วนัเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 

                - คารับรองในการเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล 

                - คาใชจายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ และพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

                - คาใชจายในพธิทีางศาสนาและประเพณีตาง ๆ เชน  วันสงกรานต  วนัเขาพรรษา   

วันลอยกระทง  เปนตน    

     ต้ังจายจากเงนิรายได    ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                 2.2.3 ประเภท รายจายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)               

ต้ังไว 40,000.00  บาท เพื่อจายเปน 

                            -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน คาเบี้ยเลีย้ง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก  

และคาใชจายอื่น ๆ ของพนกังานสวนตําบล   

                       - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงนิรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ีความจําเปน 

 และความเหมาะสม 

                            - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวนัสําคญัตาง ๆ  

ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ   

         ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง     แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

    2.2.4 ประเภท คาบาํรุงรักษาและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ 

ใชงานไดตามปกติ   (วงเงนิไมเกิน  5,000.00 บาท ))    (320400)   ต้ังไว 1 450,000.00 บาท เพือ่จายเปน 
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-  คาบาํรุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต  เครื่องพมิพดีด เครื่องปรับอากาศ  

คอมพิวเตอร ตู โตะ เปนตน 

-  คาบาํรุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอืน่ เชน วัสดุตาง ๆ  

ต้ังจายจากเงนิรายได      ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 2.3  คาวัสดุ  (533000)       ต้ังไว    165,000.00 บาท  แยกเปน    

     2.3.1 ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน   (330100)    ต้ังไว   120,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุ

สํานักงาน   เชน   กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

     2.3.2  ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว (330300)  ต้ังไว 10,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

งานบานงานครัวเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน 

งานบริหารงานคลัง  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

     2.3.3  ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   (330800)   ต้ังไว   10,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน    เชน    น้าํมันดีเซล    น้าํมันเบนซนิ    น้ํามนัเครื่อง  ฯลฯ   สําหรับรถยนตและ 

รถจักรยานยนต  ที่ใชปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิาร- 

งานคลัง   แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

         2.3.4  ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)  ต้ังไว  5,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคา 

วัสดุ อุปกรณในการโฆษณาเผยแพรงานทีใ่ชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  กระดาษสี  

โปสเตอรสี บอรด ฟลม แผนปายประกาศ ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

       2.3.5   ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ต้ังไว   20,000.00   บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ  

อะไหลตาง ๆ   สําหรับเปลี่ยนคอมพวิเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน แถบพิมพ  

แผนบันทึกขอมูล แปนพิมพ เมาท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบรหิาร 

งานทัว่ไป 
 

3.   งบลงทนุ    (540000)      ต้ังไว  รวม   81,500.00  บาท 
 3.1  คาครุภัณฑ  (541000)  ต้ังไว  81,500.00 บาท  แยกเปน 
        3.1.1  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)  ต้ังไว   81,500.00  บาท  ดังนี ้  

-  คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานกระจกเลื่อน  2 บาน   ต้ังไว 40,000.00 บาท   เพือ่จายเปน 

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานกระจกเลื่อน  2 บาน   จาํนวน  8 ตู ๆ  ละ 5,000.00  บาท   ตามแบบและราคา 

ตามทองตลาด  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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- คาจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 4 ล้ินชัก  ต้ังไว 2,500.00 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  ขนาด 

4 ล้ินชัก   จํานวน  1  ตู   ตามแบบและราคามาตรฐานครุภัณฑ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิาร 

งานคลัง  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

            - คาจดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทีย ู  ต้ังไว  39,000.00  บาท  เพื่อ 

จายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขนาด  24,000  บีทยี ู จํานวน  1  เครื่อง  ตามแบบและราคา

มาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารงานคลงั  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

              3.1.2  ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (411800)  ต้ังไว   20,000.00  บาท   เพื่อจาย 

เปนคาบาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ที่วงเงนิเกนิกวา 5,000.00 บาท ข้ึนไป ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารงานคลงั แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

4.  งบรายจายอื่น   (550000)            ต้ังไว  รวม     800,000.00  บาท   
 4.1  คาจางทีป่รึกษาเพื่อศกึษา  วิจยั  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพื่อการ 
จัดหา  หรือปรับปรุงครุภณัฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  (510100)  ต้ังไว  800,000.00  บาท  แยกเปน 
      4.1.1   คาจัดทาํหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน    ต้ังไว   800,000.00  บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดทาํหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน เพื่อนําไปใชในการเพิม่ประสิทธิภาพ 

ในการจัดเกบ็รายได  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบรหิารงานคลัง  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                      องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

      อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 

รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน สวนโยธา 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   14,832,000.00 บาท  แยกเปน 
 

1. งบบุคลากร  (520000)  ต้ังไว  รวม  1,050,000.00 บาท 
            1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา)  (522000)   ต้ังไว  1,050,000.00 บาท  แยกเปน 
                  1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนกังาน   (220100)   ต้ังไว   616,000.00 บาท     เพื่อจายเปนเงินเดือน 

ใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงาน 

เคหะและชุมชน 

        1.1.2  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังาน (220200) ต้ังไว 34,000.00 บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิม่ 

ตาง ๆ  ของพนักงานสวนตาํบล    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

       1.1.3   ประเภทคาจางพนกังานจาง (220600) ต้ังไว 343,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน

พนกังานจาง ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

       1.1.4  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนกังานจาง  (220700)   ต้ังไว   57,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนกังานจาง     ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

แผนงานเคหะและชุมชน 
2.  งบดําเนินการ    (530000)   ต้ังไว  รวม   725,000.00 บาท 

2.1. คาตอบแทน  (531000)    ต้ังไว   125,000.- บาท แยกเปน 
                    2.1.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300) ต้ังไว  5,000.00 บาท เพื่อจายเปน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนกังานสวนตําบลและพนกังานจาง    ต้ังจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและชุมชน 

        2.1.2  ประเภท  คาเชาบาน  (310400)   ต้ังไว   20,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก

พนกังานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

2.1.3 ประเภท  เงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) ต้ังไว 100,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบล         และผูมีสิทธิไดรับการชวยเหลือตามระเบียบทีท่าง

ราชการกาํหนด  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
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 2.2. คาใชสอย  (532000)  ต้ังไว    450,000.00  บาท แยกเปน                        

2.2.1  ประเภท  รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ    (320100) ต้ังไว 400,000.00  บาท   

เพื่อจายเปน 

       -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  

                   -  คาเย็บหนงัสอื เขาปกหนงัสือ และขอบังคับตาง ๆ 

        -  คาจางเหมาปรับปรุงไหลทางถนนที่อยูในความรบัผิดชอบ 

         -  คาลางฟลม อัด ขยายรูป 

       -  คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทาํการอยางหนึ่งอยางใด    ซึ่งมใิชเปนการประกอบ 

ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ  หรือส่ิงกอสรางอยางใด  เชน  คาจางเหมาสบูน้ํา  คาติดตัง้เครื่องปรับอากาศ คา 

ใชจายเครื่องสบูน้ําเคลื่อนที ่หรือคาบริการที่จําเปนอืน่  ต้ังจายจากเงนิรายได    ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   

(320300)  ต้ังไว 20,000.00  บาท   เพื่อจายเปน 

                            -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบีย้เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พกั  

และคาใชจายอื่น ๆ ของพนกังานสวนตําบล   

                       - คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงนิรางวัล  ในการจดังานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน 

 และความเหมาะสม 

                            - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา  สําหรับพิธีการวนัสําคญัตาง ๆ  

ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน   แผนงานเคหะและชุมชน 

2.2.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพือ่ซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถ 

ใชงานไดตามปกติ (วงเงนิไมเกิน 5,000  บาท))  (320400)  ต้ังไว 30,000.00  บาท     เพื่อจายเปน    

    - คาบํารุงรักษาหรือซอมครุภัณฑ เชน รถจักรยานยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา ตู  

โตะ ฯลฯ     

      - คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน เสยีงตามสาย โคมไฟสาธารณะ ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน    แผนงานเคหะและชมุชน 
2.3  คาวสัดุ  (533000)    ต้ังไว  150,000.00 บาท  แยกเปน   
  2.3.1 ประเภท  คาวัสดุสํานกังาน   (330100)   ต้ังไว 40,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ

สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและชุมชน 
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     2.3.2 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)  ต้ังไว  5,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

ไฟฟาและวิทยุ  สําหรับใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตาํบล  เชน หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ฟวส    

ปล๊ักไฟฟา ฯลฯ   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

  2.3.3  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ต้ังไว 5,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคา 

วัสดุงานบานงานครัว   เครื่องใชตาง ๆ   เชน  แปรง  ไมกวาด   สบู   ผงซักฟอก ฯลฯ      ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและชุมชน 

2.3.4 ประเภท คาวัสดุกอสราง   (330600)   ต้ังไว  30,000.00   บาท    เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

กอสรางที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตาํบล   เชน   ไมตาง ๆ  น้ํามนัทาไม  สี ปูนซีเมนต ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและชุมชน 

   2.3.5 ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   (330800)   ต้ังไว  30,000.00  บาท    เพื่อจาย 

เปนคาน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้าํมันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้าํมันเครื่อง  หมอกรอง ฯลฯ   สําหรับใช 

กับรถยนตรถจักรยานยนตและเครื่องตัดหญา   ที่ใชปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิ 

รายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน    แผนงานเคหะและชุมชน 

2.3.6  ประเภท คาวัสดุการเกษตร  (331000)  ต้ังไว  10,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

การเกษตรที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  พันธุพืช  ปุย   สารเคมีปองกันและกาํจดั 

วัชพืชและสัตว อุปกรณที่ใชในการเกษตร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน   แผนงานเคหะและชุมชน 

               2.3.7  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)   ต้ังไว   20,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคา 

วัสดุอะไหลตาง ๆ   สําหรับเปลี่ยนคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   เชน  

แถบพิมพ  แผนบันทึกขอมูล แปนพมิพ เมาท ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน 

  2.3.8  ประเภท  คาวัสดุอ่ืน  (331700)   ต้ังไว 10,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ  

สําหรับใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล     เชน   บันไดอลูมิเนียม   เครื่องมือแกะสลัก  ฯลฯ    

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน    แผนงานเคหะและชมุชน            
 

3. งบลงทุน  (540000)  ต้ังไว รวม  13,057,000.00  บาท 
3.1. คาครุภัณฑ   (541000)     ต้ังไว  70,000.00  บาท แยกเปน 

  3.1.1  ประเภทคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่ม ี

วงเงินเกินกวา  5,000.00 บาท )   (411800)  ต้ังไว  70,000.00 บาท   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ที่มวีงเงนิเกนิกวา 5,000.00 บาท ข้ึนไป ใหสามารถใชงานไดตามปกติ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ 

ในงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน   แผนงานเคหะและชุมชน  
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3.2. คาที่ดินและสิ่งกอสราง   (542000)   ต้ังไว   12,987,000.00  บาท  แยกเปน 

     1)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายซอยตาหนู  หมูที่ 1 ต้ังไว 488,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

คากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยตาหนู หมูที่ 1 ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 230.00  เมตร  หนา  

0.15 เมตร พรอมไหลทางหนิคลุกทัง้สองขาง กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร   พรอมปรับเกลี่ยเรียบหรือเนื้อที ่

เทคอนกรตีไมนอยกวา 920.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตาํบลหาดขาม  

พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 

    2)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายโรงส ี หมูที่ 2   ต้ังไว   857,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคา

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงส ีหมูที่ 2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   

พรอมไหลทางหินคลุกทัง้สองขาง  กวาง 0.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พรอมปรับเกลีย่เรียบหรือเนือ้ที่เทคอนกรีต   

ไมนอยกวา 1,600.00  ตารางเมตร  ตามรายละเอยีดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอม 

ปายโครงการ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    3)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก   สายขางศาลาเอนกประสงค   หมูที่ 2  ต้ังไว  636,000.00 บาท  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 2 ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  

ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุกทัง้สองขาง กวาง 0.50 เมตร  หนา 0.15   เมตร  พรอม 

ปรับเกลี่ยเรียบ   หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  1,200.00   ตารางเมตร       ตามรายละเอยีดการกอสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    4)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยกุหลาบ  หมูที ่ 3  ต้ังไว  1,022,000.00  บาท   เพื่อจาย 

เปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยกุหลาบ  หมูที ่3  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว  500.00  เมตร    

หนา  0.15  เมตร   หรือเนือ้ที่เทคอนกรีตไมนอยกวา   2,000.00   ตารางเมตร   ตามรายละเอียดการกอสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ    ต้ังจายจากเงนิรายไดปรากฏในงานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    5)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยเย็นจิตร  หมูที ่3  ต้ังไว  1,053,000.00  บาท    เพื่อจาย 

เปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายซอยเย็นจติร  หมูที่ 3  ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  พรอมไหลทางหนิคลุกทัง้สองขาง กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร   พรอมปรับเกลี่ยเรียบ  หรือ 

เนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  2,000.00  ตารางเมตร   ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล

หาดขาม พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 1,053,000.00  บาท ปรากฏในงานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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     6) คาฝงทอระบายน้ํา  สายขางถนนเพชรเกษม - ยางชมุ  จุดที่ 3   หมูที่ 4   ต้ังไว  140,000.00  บาท   

เพื่อจายเปนคาฝงทอระบายน้ํา  สายขางถนนเพชรเกษม – ยางชุม  จุดที่ 3 หมูที่ 4   ขนาดเสนผานศูนยกลาง  

1.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตาํบลหาดขาม  พรอมปาย

โครงการ  ต้ังจายจากเงินรายได  จํานวน  49,700.00  บาท  และเงินอดุหนนุทัว่ไป   จํานวน  90,300.00  บาท    

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

    7) คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยชํานาญ  หมูที ่ 5  ต้ังไว 499,000.00  บาท  เพื่อจาย 

เปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยชาํนาญ หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 275.00 เมตร   

หนา  0.15  เมตร   หรือเนือ้ที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  962.50  ตารางเมตร    ตามรายละเอยีดการกอสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   8)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายซอยสมมติร  หมูที่ 5  ต้ังไว   232,000.00  บาท เพื่อจาย 

เปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายซอยสมมิตร หมูที่ 5 ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร   

หนา  0.15  เมตร   หรือเนือ้ที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  437.50   ตารางเมตร   ตามรายละเอยีดการกอสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

    9)  คากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  สายซอยยางชมุพัฒนา  2  หมูที่  6  ต้ังไว  308,000.00  บาท  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยยางชุมพัฒนา 2  หมูที ่ 6 ผิวจราจรกวาง 3.50  เมตร  

ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือเนือ้ที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 588.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดการ

กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป   ปรากฏใน 

งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  10)  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยรวมน้ําใจ  หมูที ่6   ต้ังไว  180,000.00  บาท   เพื่อ 

จายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายซอยรวมน้าํใจ   หมูที่  6   ผิวจราจร  กวาง  3.00  เมตร  ยาว  

105.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  315.00  ตารางเมตร   ตามรายละเอียดการ

กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏใน 

งานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

11)  คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนาสถานีอนามัย หมูที ่7 ต้ังไว 1,423,000.00 บาท  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหนาสถานีอนามยั หมูที่ 7 ผิวจราจรกวาง  5.00 เมตร  

ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุกทัง้สองขาง กวาง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร   พรอม 

ปรับเกลี่ยเรียบ  หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา   2,500.00   ตารางเมตร   ตามรายละเอยีดการกอสราง  ของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป   ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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        12)  คากอสรางถนนสายเขาทีท่ํากินดานทิศใต   หมูที่ 7   ต้ังไว   413,000.00   บาท     เพื่อจายเปนคา 

กอสรางถนนสายเขาที่ทาํกนิดานทิศใต หมูที่ 7 โดยลงหินแมน้ํา  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,725.00 เมตร  

หนาโดยเฉลีย่  0.15 เมตร   หรือใชจํานวนหินแมน้ําไมนอยกวา  1,617.00  ลูกบาศกเมตร  ตามรายละเอยีดการ

กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงาน

กอสรางโครงสรางพืน้ฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

      13) คาขุดสระเก็บน้าํพฒันา 1 หมูที ่ 8  ต้ังไว 181,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาขุดสระเก็บน้าํพฒันา 1  

หมูที ่8   กวาง  16.00  เมตร   ยาว  105.00  เมตร   ลึก  5.00  เมตร   หรือปริมาณดนิขุดไมนอยกวา  5,431.00 

ลูกบาศกเมตร  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตาํบลหาดขาม พรอมปายโครงการ ต้ังจาย 

จากเงินอุดหนนุทัว่ไป   ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

14) คากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายซอยผูชวย หมูที ่9 ต้ังไว  319,000.00 บาท   เพื่อจายเปน 

คากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายซอยผูชวย หมูที ่ 9 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 155.00 เมตร  หนา  

0.15  เมตร   หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  620.00  ตารางเมตร  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการ-

บริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

15)  คากอสรางถนนสายยานซือ่-อางเก็บน้ําพุอายแดง  หมูที่  9  ต้ังไว  747,000.00 บาท  เพื่อจายเปน 

คากอสรางถนน  สายยานซือ่-อางเก็บน้ําพุอายแดง  หมูที่  9  โดยลงหินแมน้ํา  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว 

3,500.00 เมตร   หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร   หรือใชจํานวนหนิแมน้าํไมนอยกวา 3,281.00 ลูกบาศกเมตร พรอม 

บดอัดเกลี่ยเรียบ      ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม      พรอมปายโครงการ  

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

   16)  คากอสรางศาลาครอบตอไมจันทนหอม หมูที ่9 ต้ังไว 1,200,000.00  บาท เพื่อจายเปนคากอสราง

ศาลาครอบตอไมจันทนหอม หมูที ่9  จาํนวน  3  ตน  ตามรายละเอยีดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล 

หาดขาม   พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา 

17)  คากอสรางถนนหินคลกุ สายหนองขนาน-หนองทะเล หมูที ่10 ต้ังไว 489,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

คากอสรางถนนหนิคลุก  สายหนองขนาน-หนองทะเล  หมูที่ 10 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00  เมตร  

หนาโดยเฉลีย่   0.15  เมตร  หรือใชจํานวนหนิคลุกไมนอยกวา  900.00  ลูกบาศกเมตร   พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ  

ตามรายละเอยีดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุ

ทั่วไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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18)  คากอสรางถนนหนิคลกุ  สายหนองขนุน-หนองขนาน หมูที่ 10 ต้ังไว  411,000.00  บาท เพื่อจาย 

เปนคากอสรางถนนหินคลกุ สายหนองขนนุ-หนองขนาน  หมูที ่10 ผิวจราจร  กวาง  4.00 เมตร   ยาว  630.00  

เมตร หนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร หรือใชจาํนวนหินคลกุไมนอยกวา  472.00  ลูกบาศกเมตร  พรอมบดอัดเกลี่ย 

เรียบ ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ  ต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     19)  คาตอเติมอาคารทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  หมูที่ 10   ต้ังไว  700,000.00  บาท   

เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม หมูที่ 10 ตามรายละเอียดการตอเติม 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   20)  คากอสรางถนนสายหนองขนนุ  หมูที่ 10  ต้ังไว  118,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน 

สายหนองขนนุ หมูที่ 10 โดยลงหินแมน้ํา ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร   

หรือใชจํานวนหินแมน้ําไมนอยกวา 510.00 ลูกบาศกเมตร พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการกอสราง 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   21)  คากอสรางถนนหนิคลกุ  สายหุบพล ู หมูที ่ 11   ต้ังไว  304,000.00  บาท เพื่อจายเปนคากอสราง 

ถนนหนิคลุกสายหบุพล ูหมูที่ 11 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10  เมตร   หรือ 

ใชจํานวนหนิคลุกไมนอยกวา  524.00 ลูกบาศกเมตร พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ  ตามรายละเอยีดการกอสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม    พรอมปายโครงการ   ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

22) คากอสรางถนนหนิคลุก สายตาโหนด หมูที่ 11 ต้ังไว  205,000.00  บาท  เพื่อจายเปนคากอสราง 

ถนนหนิคลุก สายตาโหนด  หมูที ่11  ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  หนาโดยเฉลีย่ 0.15  เมตร   

หรือใชจํานวนหินคลุกไมนอยกวา 375.00 ลูกบาศกเมตร พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ  ตามรายละเอียดการกอสราง 

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในงานกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

23)  คาติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ  ภายในหมูบาน  (เพิ่มเติม)  หมูที ่ 1   ต้ังไว  

414,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล  แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบาน (เพิ่มเติม)  

หมูที ่1 ตามรายละเอยีดการติดตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม พรอมปายโครงการ    ต้ังจายจากเงนิ

อุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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24)  คาติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล     แบบอัตโนมัติ     ภายในหมูบาน    หมูที่ 2     ต้ังไว  

523,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบเสียงตามสายระยะไกล แบบอัตโนมัติ ภายในหมูบานหมูที ่2  

ตามรายละเอยีดการติดตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม     พรอมปายโครงการ    ต้ังจายจากเงนิ 

อุดหนนุทัว่ไป  ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   25)  คากอสรางปายศูนยบริการนักทองเที่ยวบานรวมไทย หมูที่ 7 ต้ังไว 25,000.00 บาท  เพื่อจาย 

เปนคากอสรางปายศนูยบริการนกัทองเทีย่วบานรวมไทย   หมูที ่7   จาํนวน  4  ปาย   ตามรายละเอียดการ 

กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม ต้ังจายจากเงินอุดหนนุทัว่ไป ปรากฏในงานกอสรางโครงสราง 

พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

26) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและสิ่งกอสราง (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่ม ี

วงเงินเกินกวา  5,000.00 บาท )   (421000)    ต้ังไว  100,000.00  เพือ่จายเปน  คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 

ที่ดินและสิง่กอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ทีม่วีงเงินเกินกวา  5,000.00 บาท  ต้ังจายจากเงนิรายได   

ปรากฏในงานกอสรางโครงสรางพืน้ฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

        

****************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
                                      องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

      อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
 

รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน สวนสาธารณสุข 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   1,424,400.00 บาท  แยกเปน 
 

1. งบบุคลากร  (520000)    ต้ังไว  รวม  490,000.00 บาท 
            1.1 เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)   ต้ังไว   490,000.00 บาท  แยกเปน                                  
                  1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100) ต้ังไว 398,000.00 บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดือน 

ใหแกพนักงานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงาน

สาธารณสุข 

                  1.1.2  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200) ต้ังไว 12,000.00 บาท   เพื่อจายเปน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

แผนงานสาธารณสุข 

                  1.1.3  ประเภทคาจางพนกังานจาง  ( 220600)   ต้ังไว   68,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคา 

ตอบแทนของพนกังานจาง  ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงาน

สาธารณสุข 

                  1.1.4  ประเภทเงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  (220700)   ต้ังไว  12,000.00  บาท    เพื่อ 

จายเปนเงินเพิม่ตาง ๆ  ของพนกังานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
2.  งบดําเนินการ  (530000)    ต้ังไว รวม 560,000.00  บาท 

2.1 คาตอบแทน  (531000)      ต้ังไว   65,000.00 บาท แยกเปน 
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่   

(310100)  ต้ังไว  5,000.00  บาท เพื่อจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง- 

สวนทองถิ่น   ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   แผนงานสาธารณสุข 

         2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ต้ังไว 10,000.00 บาท    

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตาํบลและพนกังานจาง  ต้ังจาย 

จากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั89บสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

                     2.1.3  ประเภท คาเชาบาน (310400)  ต้ังไว 20,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแก

พนกังานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 
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          2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)   ต้ังไว   10,000.00   บาท   เพื่อจาย 

เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนกังานสวนตําบล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป 

เกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสขุ 

          2.1.5  ประเภทเงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล  (310600)  ต้ังไว  20,000.00  บาท เพื่อจาย 

เปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบล    และผูมีสิทธไิดรับการชวยเหลือตามระเบียบที ่

ทางราชการกาํหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข 
2.2  คาใชสอย  (532000)  ต้ังไว     140,000.00 บาท  แยกเปน 

    2.2.1  ประเภท รายจายเพือ่ใหไดมาซึ่งบริการ (320100) ต้ังไว 50,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

                         - คาเย็บหนงัสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตาง ๆ 

     - คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ  

                - คาซักฟอก คาระวางรถบรรทกุ 

                - คาจางเหมาบรกิาร  เชน  คาจางเหมาแบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาลางฟลม  

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข           

                     2.2.2  ประเภท  รายจายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร (320200) ต้ังไว 30,000.00 บาท  

เพื่อจายเปน 

- คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ  ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ  เชน  วนัปยะมหาราช  

วันเฉลมิพระชนมพรรษา 

                - คารับรองในการเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล 

                - คาใชจายในการจัดงาน จัดนทิรรศการ และพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

                - คาใชจายในพธิทีางศาสนาและประเพณีตาง ๆ  เชน  วนัสงกรานต  วนัเขาพรรษา  

วันลอยกระทง เปนตน  

ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

                        2.2.3  ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ                      

(320300)  ต้ังไว 30,000.00  บาท เพื่อจายเปน 

                            -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน คาเบี้ยเลีย้ง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก  

และคาใชจายอื่น ๆ ของพนกังานสวนตําบล   

                       - คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงนิรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ีความจําเปน 

 และความเหมาะสม 

                            - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวนัสําคญัตาง ๆ  

ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ  

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
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2.2.4 ประเภท คาบาํรุงและซอมแซม  (รายจายเพื่อซอมแซมบาํรุงรักษาเพื่อใหสามารถ 

ใชงานไดตามปกติ  (วงเงิน  ไมเกิน  5,000  บาท)) (320400)  ต้ังไว 30,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ    เชน    รถจักรยานยนต   เครื่องพมิพดีด 

เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ตู โตะ เปนตน    

-  คาบาํรุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอืน่  เชน วัสดุตาง ๆ   

ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
                  

          2.3  คาวัสดุ  (533000)    ต้ังไว  355,000.00  บาท  แยกเปน    
                 2.3.1 ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน (330100) ต้ังไว 90,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ 

สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

               2.3.2 ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว (330300) ต้ังไว 10,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคา 

วัสดุงานบานงานครัวเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง ไมกวาด  สบู  ผงซกัฟอก ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏ 

ในงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข  

                          2.3.3  ประเภท คาวสัดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  (330800)  ต้ังไว 10,000.00 บาท เพื่อจายเปน 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน    เชน    น้าํมันดีเซล   น้าํมนัเบนซนิ   น้ํามนัเครื่อง  ฯลฯ      สําหรบัรถยนตและ

รถจักรยานยนต ที่ใชปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตาํบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบริหารทัว่ไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสขุ 

 2.3.4  ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   (330800)   ตามโครงการรณรงคปองกัน 

ไขเลือดออกตั้งไว 25,000.00 บาท เพื่อจายเปนคาน้าํมนัเชื้อเพลิงและหลอล่ืน เชน มนัดีเซล น้ํามนัเบนซินฯลฯ  

ตามโครงการรณรงคปองกันไขเลือดออก ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข  

แผนงานสาธารณสุข 

                       2.3.5  ประเภท  คาวัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย (330900) ต้ังไว 205,000.00 บาท เพื่อจาย 

เปนคาวัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย  เชนวัคซนีปองกนัโรค   เคมีภัณฑ ฯลฯ    ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏ 

ในงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสขุ  แผนงานสาธารณสุข 

                        2.3.6 ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)  ต้ังไว  5,000.00 บาท  เพื่อจายเปนคา 

วัสดุ อุปกรณ  ในการโฆษณาเผยแพรงานที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  กระดาษสี 

โปสเตอร  สี  บอรด  ฟลม  แผนปายประกาศ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบั

สาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
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2.3.7  ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)  ต้ังไว 10,000.00  บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ  

อะไหลตางๆ สําหรับเปลี่ยนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  แถบพิมพ  

แผนบันทึกขอมูล แปนพิมพ เมาท ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

แผนงานสาธารณสุข   
3.  งบลงทุน (540000)          ต้ังไว  รวม   254,400.00 บาท 
        3.1 ครุภัณฑ   (541000)   ต้ังไว   254,400.00  บาท   แยกเปน 

3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (410100)  ต้ังไว  24,400.00 บาท  

          - คาจัดซื้อตูเกบ็เอกสารแบบบานกระจกเลือ่น  2 บาน  ต้ังไว 20,000.00  บาท  เพื่อจายเปน 

คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานกระจกเลื่อน 2 บาน จํานวน  4  ตู ๆ  ละ  5,000.00 บาท   ตามแบบและราคา 

ตามทองตลาด   ต้ังจายจากเงนิรายได  ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   แผนงานสาธารณสุข 

               - คาจดัซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  ระดับ 1 - 2 ต้ังไว 1,800.00 บาท เพือ่จายเปนคาจดัซื้อโตะ 

ทํางานพรอมเกาอี้  ระดับ 1-2  จํานวน  1  ชุด   ตามแบบและราคามาตรฐานครุภัณฑ    ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

-  คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3 - 6 ต้ังไว 2,600.00 บาท เพือ่จายเปนคาจดัซื้อโตะ 

ทํางานพรอมเกาอี้  ระดับ  3-6  จํานวน  1  ชุด   ตามแบบและราคามาตรฐานครุภัณฑ  ต้ังจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

3.1.2 ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย   (410800)    ต้ังไว   130,000.00  บาท 

  - คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน    ต้ังไว  130,000.00  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพน 

หมอกควนั   เปนชนิดระบบติดอัตโนมัติกดปุมสตารท  และพนหมอกควันโดยเฉลีย่  40  ลิตร/ชัว่โมง  จํานวน  

2 เครื่อง ๆ  ละ 65,000.00  บาท   ตามแบบ และราคาตามทองตลาด  ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏ 

ในงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

  3.1.3 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร    (411600)    ต้ังไว   100,000.00 บาท  

                      -  คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ต้ังไว 100,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม 

อุปกรณ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสํารองไฟ โตะวางคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ   

เกาอี้   และอปุกรณอ่ืนที่เกีย่วของ    ตามแบบที่องคการบริหารสวนตาํบลหาดขามกําหนด   และราคาตาม 

ทองตลาด ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข  
4.  งบเงินอุดหนุน   (560000) ต้ังไว  รวม  120,000.00 บาท   
  4.1 เงินอุดหนุน  (561000)  ต้ังไว 120,000.00  บาท แยกเปน 
  4.1.1  คาใชจายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน ในเขต  อบต.   ต้ังไว  

110,000.00  บาท  เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานในเขต อบต. จํานวน  11 หมูบาน  

ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 
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4.12  คาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมกลุมผูติดเชื้อเอดส     ต้ังไว  

10,000.00  บาท    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมกลุมผูติดเชือ้เอดส    

ต้ังจายจากเงนิรายได   ปรากฏในงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข 

 

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


