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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารทั่วไป
- งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝายการเมือง)
1. ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายก อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 3 คน
2. ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก /
รองนายก อบต. หาดทรายขาว จํานวน 3 คน

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

9,701,340
7,605,660
4,132,560
1,707,120
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

42,120 บาท

3

ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.
หาดทรายขาว จํานวน 3 คน

รวม

42,120 บาท

4

ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.หาดทรายขาว

รวม

86,400 บาท

5

ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ สมาชิก
รองประธานสภา ฯ เลขานุการสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ
อบต. หาดทรายขาว

รวม 1,022,400 บาท

50
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา)
1. ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ของพนักงานสวนตําบล อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 9 ตําแหนง

รวม 2,425,440 บาท
รวม 2,107,440 บาท

2

ประเภท เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล อบต.
หาดทรายขาว จํานวน 1 คน

รวม

18,000 บาท

3

ประเภท เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.
และหัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 2 ตําแหนง

รวม

84,000 บาท

4

ประเภท คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางทั่วไป อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 2 คน

รวม

216,000 บาท

งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
1. ประเภท คาตอบแทนปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อปท.
- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ฯลฯ
2

3

ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ฯลฯ

ประเภท คาเชาบาน
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รวม 2,515,100 บาท
รวม 390,000 บาท
รวม 250,000 บาท
50,000 บาท
200,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อสรางบาน/ผอนชําระ
ราคาบาน ฯลฯของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
4

ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

50,000 บาท

5

ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนตําบลและ ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

50,000 บาท

หมวด คาใชสอย
รวม 1,443,000 บาท
รวม 508,000 บาท
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อเปนคาจางเหมาบริการ เชน คาจางถายเอกสาร
คาเขาเลม คาเย็บปก คาลางรูป คาเบี้ยประกัน
คาจางเหมาบริการงานสาธารณะ คาจางเหมาบริการทําความสะอาด
คาจางเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ
คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
คาเชาหรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องถายเอกสาร
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2

ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรองรับและพิธีการ
- คารับรอง
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาตรวจเยี่ยมหรือนิเทศงาน ฯลฯ
ไมเกินรอยละ 1% ของรายไดจริง
- คาเลี้ยงรับรอง
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบฯลฯ
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รวม
รวม

150,000 บาท
50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการในการจัดงานหรือรัฐพิธีตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา /12 สิงหาคม / งานอื่นๆ ฯลฯ
3. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรเชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน คาอบรมสัมมนาและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
ของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. อปพร. พนักงานสวนตําบล
ลูกจางและพนักงานจาง และบุคคลภายนอกตามที่ไดรับมอบหมาย

50,000 บาท

รวม

735,000 บาท

รวม

300,000 บาท

- คาดอกไม พวงมาลัย กระเชา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ ตามวาระ
และโอกาสที่จําเปน ฯลฯ

รวม

5,000 บาท

- คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หาดทรายขาว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ฯลฯ อบต.หาดทรายขาว

รวม

250,000 บาท

- คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซอมผูบริหารและสมาชิกสภา รวมถึงคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ ระดับตางๆและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับการเลือกตั้ง ฯลฯ

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

- โครงการ อบต. เคลื่อนที่
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เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ การออกใหบริการ
เคลื่อนที่ในดานตาง ๆ เชน การรับฟงปญหา ความตองการรวมถึง
รองทุกข การใหบริการดานอื่นๆ ฯลฯ ที่เปนประโยชนกับประชาชน
- โครงการจางนักเรียน - นักศึกษาฝกงานชวงปดภาคเรียน
เพื่อเปนคาใชจายโครงการจางนักเรียน - นักศึกษา
ชวงปดภาคเรียน คาอุปกรณ ตางๆ คาจาง ฯลฯ

รวม

50,000 บาท

รวม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบต.หาดทรายขาว
เชน กระดาษ ปากกา ฯลฯ อุปกรณในการอบรม
รวม
4. ประเภท - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑเชน
คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ คาซอมแซมไฟฟาอาคาร
เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ

30,000 บาท

หมวด คาวัสดุ
1. ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน
ปากกา ดินสอยางลบ กระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ

รวม
รวม

397,100 บาท
50,000 บาท

2. ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟ
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

รวม

20,000 บาท

3. ประเภท คาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช ตางๆ ในสํานักงาน เชน
ไมกวาด ถังขยะ แปรง สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ําดื่ม
และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับงานบานงานครัว ฯลฯ

รวม

17,100 บาท

- โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.หาดทรายขาว
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50,000 บาท
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4. ประเภท คาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร รี่
ยางนอกยางใน น้ํามันเบรค ฯลฯ รวมถึงการซอมกรณีซื้อมา

รวม

50,000 บาท

5. ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง จารบี ฯลฯ

รวม

100,000 บาท

6. ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและแผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร
พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

รวม

30,000 บาท

7. ประเภท คาวัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา รองเทา หมวก
ผาปดปากปดจมูก เสื้อสะทอนแสง ฯลฯ

รวม

20,000 บาท

8. ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้น
แปนพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

รวม

60,000 บาท

รวม
9. ประเภท คาวัสดุอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ เชน ถังขยะ ฯลฯ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว

50,000 บาท

ชอมและซื้อมาเปลี่ยนเอง

หมวด คาสาธารณูปโภค
1. ประเภท คาไฟฟา
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รวม
รวม

285,000 บาท
175,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงาน อบต. หาดทรายขาว
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนอาคารอื่นๆ ฯลฯ
2. ประเภท คาโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงาน รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการเชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
คาบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ

รวม

100,000 บาท

3. ประเภท คาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข ธนาณัติ คาจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณียยากร ฯลฯ

รวม

10,000 บาท

- งบลงทุน
รวม
หมวด คาครุภัณฑ
รวม
รวม
1. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory
ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 ดหนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

888,000 บาท
888,000 บาท
22,000 บาท
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ
10/100/1,000 Base - T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-พรอมเครื่องสํารองไฟ
เพื่อเปนคาใชจายเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที่
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ
10/100/1,000 Base - T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

รวม

3,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

11,000 บาท

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ parpllel หรือ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 ,legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
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2. ประเภท เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา(30หนา/นาที)ราคา
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200 x 600 dpl

- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ parpllel หรือ UsB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
3. ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล)
- ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
แบบดับเบิ้ลแค็พ
- เปนกระบะสําเร็จรูป
- หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

รวม

787,000 บาท

4. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง

รวม

50,000 บาท

- งบรายจายอื่น
หมวด รายจายอื่น
1. ประเภท รายจายอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาจางประเมินความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการของ อบต. ฯลฯ

รวม
รวม
รวม

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

รวม

20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
1. ประเภท อุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนการจัดงานกาชาดดอกฝายบานมะขามหวานเมืองเลย

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน รวมงาน
การจัดงานกาชาดดอกฝายบานมะขามหวานเมืองเลย
ประจําป 2558

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน
งานรัฐพิธี/งานราชพิธี
เพื่ออุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน เปนคาใชจาย
ในการจัดงานงานรัฐพิธี/งานราชพิธี ประจําป 2558

รวม

30,000 บาท

2 . งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม
- งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาใชสอย
รวม
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการจัดเก็บและบันทึกขอมูล
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดเก็บและบันทึกขอมูลในการ
ทําแผนขอมูลที่เปนประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

- โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป
แผนดําเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร ขอบัญญัติและแผนชุมชน
สําหรับเปนคาใชจายในโครงการโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามปแผนดําเนินการ แผนพัฒนาบุคลากร
ขอบัญญัติและแผนชุมชน

3 . งานบริหารงานคลัง
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- งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา)
1. ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ของพนักงานสวนตําบล อบต. หาดทรายขาว

รวม

รวม

20,000 บาท

30,000 บาท

2,045,680 บาท

รวม 1,192,680 บาท
รวม 1,192,680 บาท
รวม 718,680 บาท

จํานวน 3 ตําแหนง
2. ประเภท เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล
อบต. หาดทรายขาว จํานวน 1 คน

รวม

42,000 บาท

3. ประเภท คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจาง อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 4 คน
- งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
1. ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อปท.

รวม

432,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

828,000
295,000
170,000
20,000

รวม

150,000 บาท

2. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รวม

15,000 บาท

3. ประเภท คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อสรางบาน/ผอนชําระ
ราคาบาน ฯลฯของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

75,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

15,000 บาท

5. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ

รวม

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางฯลฯ
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บาท
บาท
บาท
บาท

พนักงานสวนตําบลและ ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ
หมวด คาใชสอย
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการออกจัดเก็บเงินคาขยะมูลฝอย
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
และคาบริการอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียนในการคัดลอกขอมูลที่ดิน
และคาธรรมเนียมอื่นๆ

รวม
รวม

453,000 บาท
103,000 บาท

2. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
และคาธรรมเนียมอื่นๆ

รวม

300,000 บาท

รวม

100,000 บาท

- คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
รวม
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
หรือคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทําภาษี ฯลฯ
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รวม
3. ประเภท - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑเชน
คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ คาซอมแซมไฟฟาอาคาร เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงใหจายใหจายจาก
คาใชสอย สวน อบต. เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา

200,000 บาท

50,000 บาท

ทรัพยสินเอง
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหจายจากคาวัสดุ
หมวด คาวัสดุ
1. ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน
ปากกา ดินสอยางลบ กระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ
2. ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและแผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร
พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
3. ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้น
แปนพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
- งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
1. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) ฯลฯ
-พรอมเครื่องสํารองไฟ
เพื่อเปนคาใชจายเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที่
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แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม
รวม

80,000 บาท
30,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม

35,000 บาท

รวม
รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท
22,000 บาท

รวม

3,000 บาท

รวม

270,000 บาท

รวม

50,000 บาท

- งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาใชสอย
รวม
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการสงเสริมวินัยจราจร
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมวินัยจราจรตําบลหาดทรายขาว
เชนคา อุปกรณ ในการจัดทําโครงการ / อื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- โครงการอบรมอาสาสมัครและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชนรวม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครและรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน คาอุปกรณ ฯลฯ
2. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาใชสอย
รวม
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต
วินัยจราจร ในการใชรถใชถนน ฯลฯ
- โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและชวยเหลือ
รวม
ผูประสบภัย (otod)
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรูดานการปองกัน
และชวยเหลือผูประสบภัย (otod) เชนคาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- โครงการปองกันแกปญหาภัยแลง
รวม
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการปองกันแกไขปญหาภัยแลงตางๆ
ที่ทําใหประชาชนเดือดรอน เชน น้ําอุปโภค , บริโภคและอื่นๆ ฯลฯ
หมวด คาวัสดุ
รวม
รวม
1. ประเภท คาวัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ เชนถังดับเพลิง ฯลฯ

30,000 บาท

220,000 บาท
220,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท

50,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท
20,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
1 . งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 2,109,360 บาท
รวม 2,109,360 บาท

- งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาใชสอย
รวม
ๆ
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นรวม
- โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
รวม

766,260
210,000
664,000
40,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เชน วัสดุ อุปกรณตางๆในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- โครงการสายใยสัมพันธวันปดภาคเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสายใยสัมพันธวันปดภาคเรียนเชน
อุปกรณตางๆในการจัดทําโครงการ ฯลฯ

รวม

10,000 บาท

- โครงการวันแมแหงชาติ
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการวันแมแหงชาติ เชน
อุปกรณตางๆในการจัดทําโครงการ ฯลฯ

รวม

40,000 บาท

- โครงการการปฐมนิเทศเด็กและผูปกครองของ ศพด.
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงปฐมนิเทศเด็กและผูปกครอง ศพด.
ในเขตตําบลหาดทรายขาว ฯลฯ

รวม

20,000 บาท

- โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯเตรียมสูอาเซียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการแขงขันทักษะวิชาการ
เชน คาวัสดุ อุปกรณ ตางๆ ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ

รวม

50,000 บาท

- โครงการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวม
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการศึกษาเรียนรูนอกสถานที่สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาพาหนะ คาลงทะเบียน คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

30,000 บาท
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- คาใชจายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑรวม
การศึกษา ศพด.
เพื่อจายการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
การศึกษา ศพด. ฯลฯ
หมวด

คาวัสดุ

20,000 บาท

รวม

556,260 บาท

รวม
1. ประเภท คาอาหารเสริม(นม)
เพื่อจายเปนคาใชจายคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯในเขตความรับผิดชอบของ อบต. หาดทรายขาว

526,260 บาท

2. ประเภท คาวัสดุการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
วัสดุอุปกรณเครื่องเลนสําหรับเด็ก ฯลฯ

รวม

- งบเงินอุดหนุน

รวม 1,343,100 บาท

หมวด เงินอุดหนุน
1. ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ อบต.หาดทรายขาว

รวม 1,343,100 บาท
รวม

- อุดหนุนโรงเรียนในการจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม
รวม
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการอบรมตามโครงการอบรมจริยธรรม
- อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลหาดทรายขาว
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แผนงานสาธารณสุข
1 . งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

30,000 บาท

700,000 บาท

49,500 บาท

รวม

593,600 บาท

รวม 235,000 บาท
รวม
รวม
รวม

235,000 บาท
160,000 บาท
150,000 บาท
150,000

- โครงการควบคุม/ปองกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการควบคุม/ปองกันโรคพิษสุนัขบา
คาอุปกรณในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- โครงการรณรงค/ปองกันโรคไขเลือดออก
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงค/ปองกันโรคไขเลือดออก
คาอุปกรณในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- โครงการรวมพลัง อบต. หาดทรายขาวรักความสะอาด
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรวมพลัง อบต. หาดทรายขาว
รักความสะอาด คาอุปกรณในการจัดทําโครงการ
เชน คาวัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาด ฯลฯ
หมวด คาวัสดุ
1. ประเภท คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
เพื่อจายเปนคาใชจายคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

รวม

20,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท

- งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
1. ประเภท เงินอุดหนุนองคกรจัดตั้งตามกฎหมาย
- อุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน หมูบานละ 15,000 บาท จํานวน 5 หมูบาน

รวม
รวม

75,000 บาท
75,000 บาท

รวม

75,000 บาท

รวม

210,000 บาท

รวม
รวม
รวม

210,000 บาท
210,000 บาท
200,000 บาท

รวม

100,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห
1 . งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
- งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการสงเคราะหประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเคราะหประชาชนผูยากไร

ผูดอยโอกาส ผูพิการ
- โครงการ อบต. ตานภัยหนาว
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ อบต. ตานภัยหนาว
เชน เครื่องนุงหม ผาหม ฯลฯ

รวม

100,000 บาท

- งบอุดหนุน
หมวด
เงินอุดหนุน
1. ประเภท อุดหนุน องคกรการกุศล
- อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวย ผูพิการ ผูยากไร
และผูดอยโอกาสของเหลากาชาด จังหวัดเลย

รวม
รวม
รวม

10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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รวม 4,043,550 บาท

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน(ฝายประจํา)
1. ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินเดือนและการปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ของพนักงานสวนตําบล อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 2 ตําแหนง

รวม 1,459,640 บาท
รวม 707,640 บาท
รวม 707,640 บาท
รวม 385,320 บาท

2. ประเภท เงินประจําตําแหนง

รวม

42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล
อบต. หาดทรายขาว
3. ประเภท เงินคาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา อบต.หาดทรายขาว
จํานวน 1 คน

รวม

172,320 บาท

4. ประเภท คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจาง อบต. หาดทรายขาว
จํานวน 1 คน
- งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
1. ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูซึ่งไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแก อปท. และเพื่อจายเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง

รวม

108,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

649,000
130,000
80,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

50,000 บาท

รวม

10,000 บาท

3. ประเภท คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อสรางบาน/ผอนชําระ
ราคาบาน ฯลฯของพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

10,000 บาท

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางฯลฯ
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2. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

5. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของ
พนักงานสวนตําบลและ ผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

รวม

10,000 บาท

หมวด คาใชสอย
รวม
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รวม
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาถายเอกสาร
คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก
คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ
และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
รวม
2. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาเดินทางไปราชการ
รวม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- โครงการรวมใจปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานและหมูบาน
รวม
ตําบลหาดทรายขาว
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศนและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ

354,000 บาท
134,000 บาท

รวม
3. ประเภท - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 69
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑเชน
คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ คาซอมแซมไฟฟาอาคาร เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงใหจายใหจายจาก
คาใชสอย สวน อบต. เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหจายจากคาวัสดุ
หมวด คาวัสดุ
รวม
รวม
1. ประเภท คาวัสดุสํานักงาน

50,000 บาท

170,000 บาท
70,000 บาท

100,000 บาท

165,000 บาท
20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน
ปากกา ดินสอยางลบ กระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ
2. ประเภท คาวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ เชน อิฐ หิน ปูน ทราย
เหล็ก อุปกรณประปา ฯลฯ

รวม

60,000 บาท

3. ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส เทปพันสายไฟ
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ

รวม

50,000 บาท

ประเภท คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและแผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร
พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

รวม

5,000 บาท

รวม
5. ประเภท คาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน หมึกปริ้น
แปนพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
รวม
6. ประเภท คาวัสดุอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดทรายขาว

20,000 บาท

4

10,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
หมวด คาครุภัณฑ
รวม
รวม
1. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เพี่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี
สําหรับกระดาษ A 3
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที
3.มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB
4.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

103,000 บาท
103,000 บาท
53,000 บาท

5. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network interface)
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
6. สามารถใชงานไดกับ A 3 , A4,Letter,LegalและCustom
โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
2. ประเภท ครุภัณฑสํารวจ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมือหาตําแหนงพิกัดบนพื้นโลก
ดวยดาวเทียม จํานวน 2 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีเรื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2. มีจอแสดงผลแบบ LCD
3. บันทีกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุดและ
สรางเสนทางได 200 เสนทาง
4. บันทึกคาพิกัดโดยอัตโนมัติไดถึง 10,000 จุด
5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานที่
สําคัญไมนอยกวา 500,000 ตําแหนง
6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง
USB port แบบ High - Speed

รวม

50,000 บาท
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ตั้งตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
2 . งานไฟฟาและถนน
- งบลงทุน
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม
รวม
รวม

2,583,910 บาท
1,032,000 บาท
1,032,000 บาท

รวม

432,000 บาท

1. คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหนองผาอรวม
อม
บานผามุม หมูที่ 2 ลงหินคลุกพรอมบดอัด ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 7,600 ตร.ม.

204,000 บาท

1. ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

และวางทอคอนกรีต ขนาด 0.04 x 1.00 เมตร จํานวน 6 ทอน
1 จุด
2. คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายฟากภู รวม
บานหวยสีดา หมูที่ 4 ลงหินคลุกพรอมบดอัด ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตร.ม.

116,000 บาท

3. คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายหวยสีเสียรดวม
บานหัวแกง หมูที่ 5 ลงหินคลุกพรอมบดอัด ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม.
และวางทอคอนกรีต ขนาด 0.04 x 1.00 เมตร จํานวน 5 ทอน
1 จุด

112,000 บาท

2. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดิน ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
สิ่งกอสรางตางๆ

600,000 บาท
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- งบเงินอุดหนุน

รวม 1,551,910 บาท

หมวด เงินอุดหนุน
1. ประเภท อุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรม
อันเปนสาธารณะประโยชน
1. อุดหนุนกิจการขยายเขตไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงคาน ดังนี้
1.1 เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณ
รวมการใชจาย งานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายฟา หมูที่ 1
บานหาดทรายขาวรายละเอียดดังนี้
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จํานวน 13 ตน
- พาดสายแรงต่ําดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 1,080 เมตร

รวม 1,530,460 บาท
รวม 1,530,460 บาท

รวม

855,020 บาท

1.2 เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณ
รวมการใชจาย งานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายฟา หมูที่ 3
บานสาระแพ (คุมโรงเรียน) รายละเอียดดังนี้
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 21 ตน
- พาดสายแรงต่ําดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 660 เมตร
1.3 เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณ รวม
รวมการคาใชจาย งานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา หมูที่ 3
(คุมเมรุ) รายละเอียดดังนี้
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 7 ตน
- พาดสายแรงต่ําดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 700 เมตร

รวม

213,820 บาท

121,170 บาท
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1.4 เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณ รวม
รวมการคาใชจาย งานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา หมูที่ 4
(คุมวัด) รายละเอียดดังนี้
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 20 ตน
- พาดสายแรงต่ําดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 700 เมตร

209,880 บาท

1.5 เพื่อจายเปนคาดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณ รวม
รวมการคาใชจาย งานกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา หมูที่ 5
บานหัวแกง
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร จํานวน 15 ตน
- พาดสายแรงต่ําดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 540 เมตร

152,020 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
1 . งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม
รวม

450,000 บาท
450,000 บาท

- งบดําเนินการ
รวม 210,000 บาท
หมวด คาใชสอย
รวม 210,000 บาท
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการคืนความสุขใหประชาชนตําบลหาดทรายขาว
รวม
50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคืนความสุขใหประชาชน
ตําบลหาดทรายขาว
- โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.
รวม 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.
- โครงการสงเสริมสนับสนุนชุมชน To Be Number One
รวม 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนชุมชน To Be Number One
- โครงการฝกอบรมการแปรรูปอาหาร
รวม 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมการแปรรูปอาหาร
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- งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวด เงินอุดหนุน
รวม
1. ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รวม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคาน
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. ประเภท องคกรประชาชน
- อุดหนุนโครงการปลูกเห็ด บานหาดทรายขาว
รวม
.
เพื่อใชเปนคาใชจายตามโครงการโครงการปลูกเห็ด บานหาดทรายขาว
- อุดหนุนโครงการเลี้ยงจิ้งหรีด บานหวยสีดา
เพื่อใชเปนคาใชจายตามโครงการเลี้ยงจิ้งหรีดบานหวยสีดา

240,000 บาท
240,000 บาท
30,000 บาท

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

- อุดหนุนโครงการทอผา บานหวยสีดา
รวม
เพื่อใชเปนคาใชจายตามโครงการโครงการทอผา บานหวยสีดา

20,000 บาท

- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว

30,000 บาท

รวม

เพื่อเปนคาใชจายตามกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว หมู 1
บานหาดทรายขาว ตําบลหาดทรายขาว
- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว
เพื่อเปนคาใชจายตามกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว หมู 2

รวม

30,000 บาท

- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว
เพื่อเปนคาใชจายตามกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว หมู 3

รวม

30,000 บาท

- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว
เพื่อเปนคาใชจายตามกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว หมู 4

รวม

30,000 บาท

- อุดหนุนกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว
เพื่อเปนคาใชจายตามกลุมผูใชน้ําตําบลหาดทรายขาว หมู 5

รวม

30,000 บาท

1 . งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
หมวด คาวัสดุ
2. ประเภท คาวัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ
ปงปองเปตอง ฯลฯ
2 . งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น
- งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการสืบสานวันลอยกระทง

รวม
รวม

340,000 บาท
130,000 บาท

รวม
รวม
รวม

130,000 บาท
100,000 บาท
100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

รวม
รวม

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม

210,000 บาท

รวม
รวม
รวม

210,000 บาท
210,000 บาท
210,000 บาท

รวม

70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานวันลอยกระทง
เชนคาจัดเวที คาอุปกรณ เครื่องเสียง ฯลฯ
- โครงการสงเสริมประเพณีงานออกพรรษา
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีงานออกพรรษา
เชน คาวัสดุ อุปกรณ อาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆฯลฯ
- โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา
เชน คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องถวายตางๆ ฯลฯ
- โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกราน
เชน คาจัดสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม เครื่องเสียง ฯลฯ
- โครงการสงเสริมศิลปะภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมศิลปะภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนงานการเกษตร

50,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท

รวม 30,0000

1. งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม

บาท

รวม

25,000 บาท

- งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาใชสอย
รวม
1. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
- โครงการสงเสริมชุมชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมชุมชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

25,000 บาท
25,000 บาท

2. งานสงเสริมการเกษตร

รวม

- งบดําเนินการ
รวม
หมวด คาวัสดุ
รวม
รวม
1. ประเภท วัสดุการเกษตร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนสารเคมีปองกันและกําจัดศูตรพืช
และสัตวตาง ปุย มีด จอบ อื่นๆ ฯลฯ

25,000 บาท

5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
1. งานงบกลาง
หมวด งบกลาง
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจาง อบต.
5% จํานวน 7 คน

รวม 610,750 บาท
รวม
รวม
รวม

610,750 บาท
780,350 บาท
37,800 บาท

2. ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขตตําบลหาดทรายขาว

รวม

24,000 บาท

3. ประเภท สํารองจาย
เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนรวมเทานั้น

รวม

357,950 บาท

รวม

60,000 บาท

4. ประเภท รายจายตามขอผูกพัน
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือทองที่ อบต.หาดทรายขาว

6. ประเภท สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)จํานวน 1%

รวม

131,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวม
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 Core)
หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory
ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 ดหนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ
10/100/1,000 Base - T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

22,000 บาท

-พรอมเครื่องสํารองไฟ
เพื่อเปนคาใชจายเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที่

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ
10/100/1,000 Base - T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ parpllel หรือ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 ,legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
57

รวม

รวม

3,000 บาท

15,000 บาท
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2. ประเภท เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา(30หนา/นาที)ราคา
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200 x 600 dpl
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ parpllel หรือ UsB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4 , legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

รวม

11,000 บาท

3. ประเภท รถบรรทุก(ดีเซล)
- ปริมาตร กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี.
แบบดับเบิ้ลแค็พ
- เปนกระบะสําเร็จรูป
- หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

รวม

787,000 บาท

4. ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อเปนคาใชจายซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง

รวม

50,000 บาท

