-

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
อําเภอโพนทรายจังหวัดรอยเอ็ด
ประมาณการรายจาย รวมทั้งสิ้น
ตั้งจายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเปน

จํานวน 33,108,500 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปน เงินเดือนนายก อบต.และรองนายก อบต.
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.และ
รองนายก อบต.
ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต.
ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต.
ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต.รองประธาน
สภาฯ เลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบต.
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ ตางๆ ของนักบริหารงาน อบต. นักบริหารงานทั่วไป
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร
(พตก.) และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานสวนตําบล

จํานวน 10,608,020 บาท
รวม 8,247,160 บาท
รวม 5,859,960 บาท
รวม 2,571,120 บาท
จํานวน
514,080 บาท
จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

1,886,400 บาท

รวม
จํานวน

3,288,840 บาท
2,383,080 บาท

จํานวน

142,320 บาท
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ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงาน อบต.นักบริหารงานทั่วไป
และเงินประจําตําแหนงอื่นตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจาง

จํานวน

186,000 บาท

จํานวน

529,440 บาท

จํานวน

48,000 บาท

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล
ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานได ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ ริหาร พนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน จางเหมาบริการตางๆ เชน คาถายเอกสาร เย็บปก เขาเลมหนังสือ
คาปายคาบริการดูดสิ่งปฏิกูลกําจัดปลวก คาจางทําของ คาจางเหมา
ผูปฏิบัติงานแมบา น คาจางเหมาบริการบุคคลบันทึกขอมูลและระบบ
สารสนเทศ คาธรรมเนียม คาติดตั้งไฟฟา ประปา หรือคาโทรศัพท คาภาษี
และเบี้ยประกันภัยยานยนตคา ตออายุโดเมนเนม คาจางสํารวจที่
สาธารณประโยชน คาใชจา ยในการสํารวจความพึงพอใจ ฯลฯ

รวม
รวม
จํานวน

2,290,000 บาท
288,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

228,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

1,405,000 บาท
300,000 บาท
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ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.และ
คณะกรรมการตางๆคาใชจายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนาและ
วันสําคัญทางราชการตางๆฯลฯ
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเลือกตัง้
เพื่อจายเปน คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง นายก สมาชิกสภา อบต.และให
ความชวยเหลือ สนับสนุนคาใชจายสําหรับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงการประชาสัมพันธ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิหนาที่และ
การมีสวนทางการเมืองในการเลือกตัง้ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
พ.ศ.2561-2564 หนา 66ขอ 1)
คาใชจายในการจัดงาน นิทรรศการประกวดแขงขัน
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดงาน นิทรรศการ ประกวดแขงขันตางๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับผูบริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พกั คาฝกอบรม
และสัมมนาและคาใชจายอื่นที่จําเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรมและ
สัมมนาของผูบ ริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานในการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 67ขอ 11)
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564 หนา 67 ขอ 8)

รวม

45,000 บาท

รวม
จํานวน

980,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชน
เพื่อจายเปน คาดําเนินการโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเบื้องตน
แกประชาชนตําบลทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ปพ .ศ.25612564หนา 67ขอ 13)
โครงการประชาคมหมูบาน/ตําบล
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการประชาคมหมูบ าน/ตําบลในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ ห รือแผนชุมชน(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 67 ขอ 12)
โครงการองคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาวพบ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564หนา 66
ขอ 2)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน ซอมวัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆของ อบต. เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชนแฟม สมุดกระดาษ
ปากกา ยางลบ คาซื้อสิง่ ของที่เปน วัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร
เชน เครื่องเขียนแบบพิมพสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปน คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟาหลอดไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิง่ ของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาดผงซักฟอก สบู
น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ
ประเภทวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทินเนอร ไมตางๆสี อิฐ หิน ปูน
ทราย สังกะสีทอน้ําและอุปกรณประปาทอตาง ๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปน คาวัสดุอปุ กรณเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน ยางนอก ยางใน
แบตเตอรรี่ ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํามันเครือ่ งใชสําหรับรถยนตหรือ
เครื่องจักรกลตางๆ ฯลฯ เปนตน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

80,000 บาท

รวม
จํานวน

330,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เชน กระดาน พูกัน สี ฟลม ลาง อัดขยาย
รูป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพและคาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
เพื่อจายเปน คากระแสไฟฟาที่ทําการ อบต.และกิจการในความดูแล
ของ อบต.
ประเภทคาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปน คาโทรศัพทและคาโทรสารสําหรับหมายเลขโทรศัพทที่ใชใน
ที่ทําการ อบต.
ประเภทคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย
ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปน คาสื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆและใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

267,000 บาท
180,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
เกาอี้หมุนมีที่วางแขน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเกาอีห้ มุนมีที่วางแขน (สําหรับผูบ ริหาร)เบาะนั่งและพนัก
พึงปรับระดับสูงต่ําได มีกลไกล็อกลอขนาด 20*50 ซม. จํานวน 4 ตัวๆ ละ
3,800 บาทโดยจัดหาตามราคาซื้อขายทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมได
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑและจะดําเนินการดวยความประหยัดโดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลว22 มิ.ย.52(
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564หนา 85ขอ 1)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

59,200
59,200
31,200
15,200

บาท
บาท
บาท
บาท
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ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ความยาว 120 ซม.
สูง 86 ซม. และลึก 40 ซม.จํานวน 4ตู โดยจัดหาตามราคาซื้อขายทองตลาด
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกาํ หนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑและจะ
ดําเนินการดวยความประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2/ว1989 ลว22 มิ.ย.52 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564หนา 85ขอ 2)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2560โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน
1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีหนวยประมวลผล
ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน
1 หนวย หรือชนิด Solid state drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 85ขอ 3)

จํานวน

16,000 บาท

รวม
จํานวน

28,000 บาท
16,000 บาท
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑประจําป 2560 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบParallel/USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย (Wi-Fi)ได
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 85ขอ 4)
งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุนเทศบาลตําบลโพนทราย
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพนทรายดําเนินโครงการบริหาร
ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางอําเภอโพนทราย(ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 76 ขอ 1)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพนทรายดําเนินโครงการดังนี้
1) จัดงาน/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
2) จัดงาน/กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม มหาราชินี
3) จัดงาน/กิจกรรม 23 ตุลาคม วันปยมหาราช (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่ พ.ศ.2561-2564 หนา 75ขอ 2)

จํานวน

12,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

38,000
38,000
30,000
30,000

รวม
จํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000 บาท
8,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม
ตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานคลังและคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปน คาจางลูกจางประจําและปรับปรุงเงินคาจางประจําป
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจางและปรับปรุงคาจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ
ของพนักงานจาง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลลูกจางและพนักงานจางในกรณีปฏิบัตงิ านเรงดวนจําเปนพิเศษ
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ กําหนด
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตาม
ระเบียบ ฯ กําหนด

2,360,860
1,869,360
1,869,360
1,149,240

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

221,880 บาท

จํานวน

391,440 บาท

จํานวน

64,800 บาท

รวม
รวม
จํานวน

478,000 บาท
103,000 บาท
42,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาทําปาย คาถายเอกสาร เย็บปก
เขาเลมและจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนาสําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางและพนักงานจางตามระเบียบที่กําหนด
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่องคการบริหาร
สวนตําบลทาหาดยาว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ พ .ศ.2561-2564หนา
66ขอ4)
โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษีประจําป
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธการเสียภาษีประจําป
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เชน การทําปาย การออก
ประชาสัมพันธการแจกเอกสาร แผนพับ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 66ขอ3)
โครงการจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษี
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทํา ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และพัฒนาการจัดเก็บรายได(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.
2561-2564 หนา66ขอ 5)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชนซอมแซมครุภัณฑ อบต. เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เชน เครื่องเขียน
แบบพิมพสงิ่ พิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯคาวัสดุสงิ่ ของ
เครื่องใชตางๆ เชน แฟม กระดาษ ฯลฯ เปนตน

รวม
รวม

295,000 บาท
140,000 บาท

รวม
จํานวน

125,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
จํานวน

70,000 บาท
50,000 บาท
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล แผนจัดเก็บขอมูล
ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพและคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับ
การปฎิบัตงิ านฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน(มอก.) จํานวน 1ตู
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑประจําป 2560
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 86ขอ 5)
ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ขนาด ความยาว
120 ซม. สูง 86 ซม. และลึก 40 ซม.จํานวน 2 ตู โดยจัดหาตามราคาซื้อขาย
ทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
และจะดําเนินการดวยความประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลว22 มิ.ย.52 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 86ขอ 6)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

13,500
13,500
13,500
5,500

จํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท

8,000 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงินคา
เชาบานไดตามระเบียบฯกําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา และพนักงานดับเพลิง
และคาจางทําของอื่น เชน คาปาย คาถายเอกสาร เย็บปก เขาเลมฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ อปพร.เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะคาเชาที่พัก ฝกอบรมและสัมมนาและคาใชจายอื่น
ที่จําเปน
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
โครงการกองทุนแมของแผนดิน
เพื่อจายเปน คาใชจายสนับสนุนโครงการกองทุนแมของแผนดิน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 55ขอ 5)

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

986,640
567,430
227,340
227,340
227,340

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

320,000 บาท
46,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม
รวม

274,000 บาท
204,000 บาท

รวม
จํานวน

70000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อจายเปน คาใชจายเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 55ขอ 6)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนศูนยตอสูเ พื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอโพนทราย
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนศูนยตอสูเ พื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอโพนทราย
ดําเนินงานและจัดกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 1ขอ 74)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการบรรจุน้ํายาเคมีดบั เพลิง เปลี่ยนทอยาง
ฉีดพน และซีลกันรั่วมาตรวัดแรงดัน ถังดับเพลิง ฯลฯ
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 55
ขอ 3)
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลป
ใหม (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 55ขอ 2)
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 55 ขอ2)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพือ่ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชนการจางเหมาหรือจัดหาสิง่ ของ วัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสนิ
ตางๆของ อบต. ฯลฯ

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

419,300
419,300
212,400
32,400

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม

130,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

รวม

50,000 บาท
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หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยาง สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
กระจก ฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น สําหรับรถยนต
จักรยานยนต หรือเครื่องจักรกลตางๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อชุด อปพร. หมวกนิรภัย เสื้อสะทอนแสงฯลฯ
รายละเอียดและคุณลักษณะตามแบบ อบต.กําหนด
ประเภทวัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งกระจกโคงขนาดØไมนอยกวา 24 นิ้ว สายน้ํา
ดับเพลิง กระบองไฟนกหวีด ฯลฯรายละเอียดและคุณลักษณะ
ตามแบบ อบต.กําหนด

รวม
จํานวน

206,900 บาท
26,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

48,000 บาท

จํานวน

52,900 บาท
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แผนงานการศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารการศึกษา และคาตอบแทนอื่น
ของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานไดตามระเบียบฯกําหนด
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาปาย คาถายเอกสาร
เย็บปกเขาเลม คาจางเหมาบุคลชวยปฏิบัติงานกองการศึกษา ฯลฯ

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,905,200
1,065,560
655,560
655,560
305,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

259,920 บาท

จํานวน

48,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

410,000 บาท
86,600 บาท
15,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

244,000 บาท
104,000 บาท
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ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตางๆ
คาใชจายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันสําคัญทาง
ราชการตางๆฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่น ฯลฯ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใชตางๆ เชนแฟม สมุดกระดาษ
ปากกา ยางลบ คาซื้อสิง่ ของที่เปน วัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวร เชน
เครื่องเขียนแบบพิมพสิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิง่ ของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาดผงซักฟอก สบู
น้ํายาทําความสะอาดฯลฯ
ประเภทวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทินเนอร ไมตางๆสี อิฐ หิน ปูน
ทราย สังกะสีทอน้ําและอุปกรณประปาทอตาง ๆ ฯลฯ
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เชน กระดาน พูกัน สี ฟลม ลาง อัดขยาย
รูป ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย

รวม

20,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
จํานวน

90,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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งานกอนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 56ขอ 8)
โครงการปฐมนิเทศกเด็กเล็กปฐมวัยและผูป กครอง
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปฐมนิเทศกเด็กเล็กปฐมวัยและผูปกครอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 56ขอ 6)
โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา พนักงานสวนตําบล
ผูปกครอง เด็กเล็กปฐมวัยและคณะกรรมการดานการศึกษา
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา พนักงานสวนตําบล ผูปกครอง เด็กเล็กปฐมวัยและคณะกรรมการ
ดานการศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 57
ขอ 9)
โครงการอบรมและพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการอบรมและพัฒนาเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียนตําบลทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
พ.ศ.2561-2564 หนา 57ขอ 10)
โครงการสนับสนุนคาจัดการศึกษาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 5ขอ56)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,839,640
993,060
993,060
558,060

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

408,600 บาท

จํานวน

26,400 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,491,680
681,680
671,680
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

135,660 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทาหาดยาว ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ.ศ.2561-2564หนา 56
ขอ 3)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติเชนคาซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆของ อบต. ศพด.
เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุการศึกษา
เพื่อจายเปน คาจัดวัสดุการศึกษา เชน สื่อการเรียนการสอน หนังสือตางๆ
เครื่องเลนตางๆฯลฯ
ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
1) โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กจํานวน 156,000บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.ทาหาดยาว
2 แหง ทัง้ นี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรบั การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปพ .ศ.2561-2564หนา 56ขอ 1)
2) โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจํานวน 634,000บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตพื้นที่ อบต.ทาหาดยาว ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อ
ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 56ขอ 2)
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปน คาสื่อสารผานดาวเทียมคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆและใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใหบริการ

จํานวน

391,020 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม
จํานวน

800,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

790,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสาํ นักงาน
โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทาํ งาน ระดับปฏิบัติงาน โตะกวาง60 ซม.
ยาว 120 ซม.และสูง75 ซม เกาอี้มีพนักพิง กวาง 40 ซม.ยาว 43 ซม. สูง 85
ซม. จํานวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาซื้อขายทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่
ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลว 22 มิ.ย.52 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 86ขอ 7)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป 2560 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรือดีกวา
จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid state drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120
GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 86ขอ 8)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

65,500
65,500
3,900
3,900

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จํานวน

61,600 บาท
32,000 บาท
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เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 2เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2560 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบParallel/USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย (Wi-Fi)ได
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 86ขอ 9)
เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 2560
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watt)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 86ขอ 10)

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

5,600 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.)
เพื่อจายเปน คาสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.
ทาหาดยาว ไดแก โรงเรียนบานดอนโมงสัมพันธปลาคูณมวงนอย โรงเรียน
บานโพนทอง โรงเรียนบานโนนสูงและโรงเรียนบานหนองพลับทัง้ นี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรบั การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา74ขอ1)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,289,400
1,289,400
1,289,400
1,289,400

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสาธารณสุข
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข และคาตอบแทน
อื่นของพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสารเย็บปก เขาเลม คาโฆษณาเผยแพรและ
เอกสารรายงาน คาปาย ฯลฯ ใหบริการการแพทยฉุกเฉินตําบล
ทาหาดยาว และจางเหมาบริการอื่น ฯลฯ
ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือศึกษาดูงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตางๆ

1,144,980
874,980
553,980
553,980
311,580

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

200,400 บาท

รวม
รวม
จํานวน

271,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
รวม

225,000 บาท
150,000 บาท

รวม

5,000 บาท
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักการฝกอบรม
และสัมมนาและคาใชจายอื่นที่จําเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ การฝกอบรม สัมมนาของ
พนักงาน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติเชนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เครื่องใชตางๆ และ
วัสดุคงทนเชน แฟม สมุด กระดาษ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนดิสก ตลับหมึกสําหรับเครือ่ งพิมพ
และคาจัดซือ้ โปรแกรม คอมพิวเตอรทเี่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย

รวม
จํานวน

50,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม
จํานวน

35,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

1,000 บาท
1,000 บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑอื่น
ตูเหล็กคัดแยกขยะ
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน จํานวน 10 ชุดๆ
ละ 5,000บาท รายละเอียด ดังนี้
- แบบ 3 ชอง ขนาด กวาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร และสูง 1.50 เมตร
- ประตูเปดดานหนา 2 บาน ดานบนปดทึบ
- ดานหนา ดานหลัง และดานขางเปนตาขายเหล็ก
โดยจัดหาตามราคาซื้อขายทองตลาด เนือ่ งจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไว
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑและจะดําเนินการดวยความประหยัด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 87ขอ 11)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 58ขอ5)
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564หนา 58ขอ3)
โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดสและโรคติดตอ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและควบคุมโรคเอดสและ
โรคติดตอตําบลทาหาดยาว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.25612564 หนา 58ขอ1)
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนตําบลทาหาดยาว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนา 58ขอ2)
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง
เพื่อจายเปนคาใชจายตามสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ตนทาง(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 58ขอ 8)
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะชุมชน(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนา 58ขอ 9)
โครงการรณรงคทําความสะอาด (Big Cleaning Day)
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการรณรงคทําความสะอาด (Big Cleaning
Day) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 58ขอ 4)
โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)ตําบลทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
ตําบลทาหาดยาว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 58
ขอ6)
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
เพื่อจายเปน คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 58ขอ7)

รวม
รวม
รวม
รวม

270,000
270,000
270,000
270,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชางและคาตอบแทนอื่น
ของพนักงานสวนตําบลตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจางและปรับปรุงคาจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปน เงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจาง

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัตงิ านเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ กําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาเย็บปกเขาเลม คาถายเอกสารคาจัดทําวารสารแผนพับ
คาปาย คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจางทําของ คาจางเหมาเกรด
ปรับแตง,วางทอ,ซอมถนน จางเหมาบุคคลปฏิบัตงิ านกองชาง ฯลฯ

3,304,880
2,169,480
1,200,480
1,200,480
659,160

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

439,320 บาท

จํานวน

60,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

933,000 บาท
82,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม

266,000 บาท
156,000 บาท
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ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา สําหรับ
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรม สัมมนา
ของพนักงาน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติเชนคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เครื่องใชตางๆ
และวัสดุคงทนเชนแฟม สมุด กระดาษ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อหลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟาฯลฯ
ประเภทวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ทินเนอร ไมตางๆสี อิฐ หิน ปูน
ทราย สังกะสีทอน้ําและอุปกรณประปาทอตาง ๆฯลฯ
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาน้ํามันเครือ่ งใชสําหรับรถยนตหรือ
เครื่องจักรกลตางๆ ฯลฯ เปนตน
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เชน กระดาน พูกัน สี ฟลม ลาง อัดขยาย
รูปฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนดิสก หมึกพิมพและคาจัดซือ้
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน ฯลฯ

รวม

80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
จํานวน

585,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป 2560โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน
1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีหนวยประมวลผล
ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน
1 หนวย หรือชนิด Solid state drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB
จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 87ขอ 12)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

36,000
16,000
16,000
16,000

บาท
บาท
บาท
บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการจัดทําปายแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาปายแนวเขตองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
ขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.
ทาหาดยาวกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564
หนา 6ขอ 68)

รวม
รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท

80

งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
เพื่อจายเปน คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงนอย หมูที่ 2
จากสุดถนน คสล.เดิมจากบริเวณหนาบาน นางจันทร กมล ไปทางทิศใต
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 180 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 45ขอ 4)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีโพนทอง หมูท ี่ 4
จากบริเวณสามแยกวัดบานศรีโพนทอง ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกวาง
4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 180 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
พ.ศ.2561-2564 หนา 45ขอ 5)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปด คสล.) หมูที่ 6
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบมีฝาปด คสล.) บานโพนทอง หมูที่ 6 จากสุดถนน คสล.
เดิม หนาบานนายกัญญา หลงชล ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร คสล.
กวางรวม 3 เมตร ยาวรวม 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 84 ตร.ม. รางระบายน้ําปากรางกวาง 0.40 เมตร ยาว 28 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 56 ฝา(ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนา 46ขอ 9)
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็ก
(แบบมีฝาปดเหล็ก) หมูที่ 8
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบมีฝาปดเหล็ก) บานหลังพลับ หมูที่ 8 จากสุดถนน คสล. เดิม
(ขอบัญญัติ 2560) ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจรกวาง 3.65 เมตร ยาว
26 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอ ยกวา 94.9ตร.ม. รางระบายน้ํา
ขนาดกวางภายใน 0.20 เมตร ยาว 26 เมตร พรอมฝาปดเหล็ก จํานวน 26
ฝา (ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 47ขอ 12)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,135,400
945,400
945,400
945,400
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร หมูที่ 1
เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร บานปลาคูณ
หมูที่ 1 จากบริเวณที่นานายกระวิน หมื่นยุทธ ไปทางทิศใต ถนนดิน กวาง 5
เมตร ยาว 148 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร พรอมลงลูกรังผิวทางกวาง 5
เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือไดปริมาตรลูกรังไมนอ ย
กวา 111 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ อบต.ทาหาด
ยาว เลขที่ /2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564
หนา 49ขอ 26)
โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร หมูที่ 3
เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนดินพรอมลงลูกรังผิวทาง บานดอน
สัมพันธ หมูที่ 3 จากบริเวณที่สวนนายบุญหลาย ทับหนองฮี ไปทางทิศใต
ถนนดิน กวาง 5 เมตร ยาว 220 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมลง
ลูกรังผิวทางกวาง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือได
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 110 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงใหเรียบรอย (ตาม
แบบ อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
พ.ศ.2561-2564 หนา 49ขอ 27)
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินโดยการลงลูกรัง หมูที่ 3
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนดินโดยการลงลูกรัง บานดอนสัมพันธ
หมูที่ 3 จากแยกถนนลาดยางสายชะโด – ฮองสังข ไปทางทิศใต ขนาดกวาง
5 เมตร ยาว 313 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือไดปริมาตรลูกรังไมนอ ย
กวา 156.5 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงใหเรียบรอย (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 50ขอ 30)
โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร หมูท ี่ 5
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังผิวจราจร บานดอนโมง หมูที่ 5
จากบานนายสัมฤทธิ์ คําบุดดี – บริเวณบานนายยันตะชัย ผิวงาม ถนนดิน
กวาง 3.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร พรอมลงลูกรังผิว
ทางกวาง 3.5 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือไดปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 49 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงใหเรียบรอย(ตามแบบ อบต.
ทาหาดยาว เลขที่ /2561)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.25612564 หนา 49ขอ 28)

จํานวน

95,400 บาท

จํานวน

68,800 บาท

จํานวน

31,200 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก หมูท ี่ 7
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบานโนนสูง หมูที่ 7 จากสาม
แยกบานโนนสูง – ไปหนองบัวแดง ปริมาณลงหินคลุกผิวทางกวาง 4 เมตร
ยาว 1,200 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไมนอ ยกวา 126.24 ลบ.ม. พรอม
เกรดปรับแตงใหเรียบรอย (ตามแบบ อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)(
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 49ขอ 29)
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบมีฝาปด คสล.) หมูที่ 9
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝาปด คสล.)
บานปลาคูณ หมูที่ 9 บริเวณสามแยกขางบานนายสุด เกตุดวง ไปทางทิศ
เหนือ ปริมาณงานปากรางกวาง 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตรพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 90 ฝา (ตามแบบ อบต.
ทาหาดยาว เลขที่ /2561)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.25612564 หนา 45ขอ 52)
โครงการขยายเขตระบบทอจายน้ําประปาประจําระบบประปาหมูบ าน
บานหนองพลับใหม หมูที่ 10
เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบทอจายน้ําประปาประจําระบบประปาหมูบาน
บานหนองพลับใหม โดยเชื่อมตอระบบทอจายน้ําเดิมบริเวณกองทุนหมูบ าน
ไปทางทิศเหนือ ปริมาณงานวางทอจายน้ํา PVC ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 630
เมตร และ วางทอจายน้ํา PVC ขนาด 2 นิ้วระยะทาง 400 เมตร(ตามแบบ
อบต.ทาหาดยาว เลขที่ /2561)(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561-2564 หนา 53 ขอ 53)

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ
เพื่ออุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมดิ ําเนินการขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาแรงต่ํา ตําบลทาหาดยาว ดังนี้
หมูที่ 4สถานที่ กอสรางจากบานนายเพิ่มพูน หินซุย – หนาบานนายเสถียร ศรี
ไศล และจากสี่แยกบานโพนทอง - หนาบานนายเสถียร ศรีไศล จํานวน
60,000 บาท
หมูที่ 5สถานที่ กอสรางจากบริเวณหนาบานนางเดิน ลําเกาะกลาง
ไปทางทิศตะวันตก จากบริเวณหนาบานนางเดิน ลําเกาะกลาง ไปทางทิศเหนือ
จํานวน 130,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา
73ขอ 1)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

190,000
190,000
190,000
190,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ทั้งสิ้น
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคมและ
คาตอบแทนอื่นตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่นๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจปฏิบัติแลวเสร็จในเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงินคาเชา
บานได ตามระเบียบ ฯกําหนด
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,067,820
847,820
497,220
497,220
311,580

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

119,640 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

329,800 บาท
68,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

7,000 บาท
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร เย็บปก เขาเลม คาปาย คาจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ทาหาดยาวคาจางเหมา
บุคคลชวยปฏิบัติงานตางๆกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ
ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงาน คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการตางๆคาใชจายในการ
จัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนาและวันสําคัญทางราชการตางๆ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พักการฝกอบรมและสัมมนาและคาใชจายอืน่ ที่จําเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ การฝกอบรม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคา บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เครื่องใชตางๆ และ
วัสดุคงทนเชนแฟม สมุด กระดาษ ปากกา ยางลบแบบพิมพ ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปน คาไปรษณียคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย

รวม
รวม

236,800 บาท
156,800 บาท

รวม

10,000 บาท

รวม
จํานวน

55,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

15,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
20,000 บาท

รวม
จํานวน

5,000 บาท
5,000 บาท
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งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทาํ งาน ระดับปฏิบัติงาน โตะกวาง60 ซม.
ยาว 120 ซม.และสูง75 ซม เกาอี้มีพนักพิง กวาง 40 ซม.ยาว 43 ซม. สูง 85
ซม. จํานวน 1 ชุด โดยจัดหาตามราคาซือ้ ขายทองตลาดเนื่องจากเปน
ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑและจะดําเนินการดวย
ความประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
1989 ลว 22 มิ.ย.52 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนา 88ขอ 13)
ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน ยาว 120 ซม.
สูง 86 ซม. และลึก 40 ซม.จํานวน 1 ตู โดยจัดหาตามราคาซื้อ-ขาย
ทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
และจะดําเนินการดวยความประหยัดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลว22 มิ.ย.52 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 88ขอ 14)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร หรือ ชนิด LED สี แบบ
Network จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2560 โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติ
- มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบParallel/USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 BaseT หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขาย
ไรสาย (Wi-Fi)ได
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษ
ไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 88ขอ 15)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,800
20,800
8,800
4,800

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม
จํานวน

12,000 บาท
12,000 บาท
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันผูส ูงอายุ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการโครงการจัดกิจกรรมวันผูส ูงอายุตําบล
ทาหาดยาว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 60
ขอ 12)
โครงการแกไขปญหาการวางงานของประชาชน
เพื่อจายเปน คาใชจายสนับสนุนโครงการแกไขปญหาการวางงานของ
ประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา
60 ขอ 15)
คาใชจายในการพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบลทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัวตําบล
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 60
ขอ 9)
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดทําแผนชุมชน/กิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประคมแผนชุมชนการพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 57ขอ 5)
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ/กลุมอาชีพตางๆ ของประชาชน
เชน ปลูกหมอนเลี้ยงไหม เพาะเห็ด ทอเสื่อ เลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 59ขอ 1)
โครงการสนับสนุนศูนยพฒ
ั นาครอบครัวทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวทาหาดยาว
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 60ขอ 13)
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐ
เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา60ขอ 14)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

220,000
220,000
220,000
220,000
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

87

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งสิ้น
งานกีฬาและนันทนาการ
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปน คาใชจายการจัดงาน กิจกรรมตางๆ เชน พิธีทางศาสนา ราชพิธี
รัฐพิธีหรือวันสําคัญทางราชการตางๆฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พักการคาฝกอบรมและสัมมนาและคาใชจายอื่นทีจ่ าํ เปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ การฝกอบรม สัมมนา
พนักงานสวนตําบล
โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อบต.ทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนองคการ
บริหารสวนตําบลทาหาดยาวประจําป 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 61ขอ 8)

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

990,580
535,580
311,580
311,580
311,580

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
จํานวน

224,000 บาท
14,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

รวม
รวม

170,000 บาท
10,000 บาท

รวม
จํานวน

160,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท
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โครงการนํานักกีฬา ประชาชน เขารวมแขงขันกีฬา
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการนํานักกีฬา ประชาชน เขารวมแขงขัน
กีฬาหนวยงานอําเภอโพนทราย (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป พ.ศ.25612564 หนา 61ขอ 9)
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาและคาใชจายอื่น ฯลฯ เชน ฟุตบอล,
วอลเลยบอล,ตะกรอ, ตาขาย ปรับปรุงสนาม เปนตน

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

40,000 บาท
40,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานตตําบล
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2561-2564 หนา 61ขอ 3)
โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมและขับรองสรภัญญะ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนรวมและขับ
รองสรภัญญะตําบลทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป พ.ศ.25612564 หนา 61ขอ 5)
โครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟองคการบริหาร
สวนตําบลทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนา 61 ขอ 1)
โครงการสืบสานประเพณีแขงขันเรือยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีแขงขันเรือยาวเล็กตําบล
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 61
ขอ 2)
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบลทาหาดยาว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตําบล
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 61
ขอ 4)

รวม
รวม
รวม
รวม

455,000
430,000
430,000
430,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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โครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ ผะเหวด
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ ผะเหวดตําบล
ทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 61
ขอ 7)
โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการโครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ตําบลทาหาดยาว (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา
62ขอ 13)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพนทราย
เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพนทรายดําเนินการตาม
โครงการจัดงานบุญผะเหวด จังหวัดรอยเอ็ด ประจําป 2561 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 75 ขอ 1)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

25,000
25,000
25,000
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานการเกษตร
รวมแผนงานการเกษตร ทั้งสิ้น
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลและปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ตามตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต.กําหนด
ประเภทเงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการเกษตรและ เงิน
คาตอบแทนอื่นตามระเบียบกําหนด
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจางประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่นๆ ของพนักงานจาง

จํานวน
รวม
รวม
รวม
จํานวน

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
เพื่อจายเปน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําปคาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจาง ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง
ประเภทคาเชาบาน
เพื่อจายเปน คาเชาบานของพนักงานสวนตําบลและผูมสี ิทธิเบิกเงิน
คาเชาบานได ตามระเบียบ ฯกําหนด
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบ ฯ ที่กําหนด
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาเย็บปกเขาเลม คาถายเอกสารคาจัดทําวารสารแผนพับ คา
ปายคาจางเหมาบริการคนงานเครื่องสูบน้ํา ฯลฯ

1,367,080
1,317,080
496,080
496,080
305,640

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

124,440 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

751,000 บาท
81,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม

540,000 บาท
50,000 บาท
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา สําหรับ
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
เพื่อจายเปน คาคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ การฝกอบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.ทาหาดยาว
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานดานเกษตร
ผสมผสาน(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ พ.ศ.2561-2564 หนา 65 ขอ 11)
โครงการเขารวมกิจกรรมวันขาวหอมมะลิ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการเขารวมกิจกรรมวันขาวหอม
มะลิ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 65 ขอ 15)
โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอย
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชใชน้ํานอยฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 64ขอ 6)
โครงการสงเสริมการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสงเสริมการผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 64ขอ 1)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดสัตว(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนา 65ขอ 10)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมและปองกันโรคระบาดพืช
เพื่อจายเปน คาดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดพืช (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564
หนา 64ขอ 2)
โครงการฝกอบรมใหความรูดานปศุสัตว
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูดานปศุสัตวฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 65ขอ 8)
โครงการอบรมเกษตรปลอดสารพิษ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมเกษตรปลอดสารพิษ(ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 64ขอ 4)

รวม
จํานวน

390,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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โครงการปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปลอยพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 64ขอ 5)
โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
หนา 65ขอ 13)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคา บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน เปนตน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่เปนวัสดุโดยสภาพ เครื่องใชตางๆ วัสดุ
คงทนเชนแฟม สมุด กระดาษ ปากกา ยางลบแบบแปลนแบบพิมพ ฯลฯ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนดิสกตลับหมึกสําหรับเครือ่ งพิมพ
และคาจัดซือ้ โปรแกรม คอมพิวเตอรทเี่ กี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
เพื่อจายเปน คาไฟฟาโรงสูบน้ําเพื่อการเกษตร
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทครุภัณฑอื่น
ไมชักฟวส
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อไมชักฟวสขนาด 22 กิโวลต 24 ฟุต โดยจัดหาตามราคา
ซื้อขายทองตลาดเนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว19891
ลว 22 มิ.ย.52(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 88
ขอ 16)

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

150,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
100,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกตนไมประจําป
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปลูกตนไมประจําปเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.
2561-2564 หนา 71ขอ 2)
โครงการรณรงคไถกลบตอซังเพือ่ ลดภาวะโลกรอน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการรณรงคไถกลบตอซังเพื่อลดภาวะโลกรอน
สงเสริม ปรับปรุง แกไขอนุรกั ษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  พ.ศ.2561-2564 หนา 71ขอ 4)
โครงการรักษน้ํา รักปา รักแผนดิน เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการรักษน้ํา รักปา รักแผนดิน เพื่อ
เทิดพระเกียรติในวโรกาสตางๆ(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ป พ.ศ.25612564 หนา 71ขอ 5)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

35,000
35,000
35,000
35,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งานงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ในอัตรารอยละ 10 โดยหักจากคาตอบแทนพนักงานจาง
รอยละ 5 และอบต.สมทบเพิ่มรอยละ 5
ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประมาณการไวเพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการของกิจการประปา
ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เพื่อจายเปน เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดสในเขต อบต.ทาหาดยาว (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 63ขอ 3)
ประเภทเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
เพื่อจายเปน เบี้ยยังชีพผูสงู อายุในเขต อบต.ทาหาดยาว (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 63ขอ 1)
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจายเปน เบี้ยยังชีพคนพิการในเขต อบต.ทาหาดยาว (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564หนา 63ขอ 2)
ประเภทสํารองจาย
เพื่อจายเปน คาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือความจําเปน
เรงดวนตามความเหมาะสม
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามขอผูกพันตางๆ ของ อบต. ไดแก เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว ทุนการศึกษาสําหรับครู
ผูดูแลเด็กและพนักงานสวนตําบล
ประเภทเงินชวยพิเศษ
เพื่อจายเปน คาชวยเหลือกรณีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเสียชีวิต
ระหวางปฏิบัติราชการ
บําเหน็จ/บํานาญ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบลจํานวน
1% ของประมาณการรายรับของเงินรายได

รวม
รวม
รวม
จํานวน

8,733,300
8,733,300
8,583,300
130,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

800,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

5,195,810 บาท

จํานวน

1,667,490 บาท

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

290,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

150,000 บาท
150,000 บาท
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รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายรับประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
รายรับจริง
ป 2558

ป 2559

4,560
4,560
103.37
103.37
561,792

13,820.00
13,820.00
832.53
832.53
548,411.00

561,792
700
700

548,411.00
600.00
600.00

500,000

749,282.75

500,000

749,282.75

1,067,155

1,312,946.28

ป 2557
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
ประเภทคาธรรมเนียมอื่น (ขอติดตั้งมิเตอร)
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประเภทดอกเบี้ย
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ประเภทรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชยการ
เก็บน้ําประปา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เงินชวยเหลือ
หมวดเงินชวยเหลือ
ประเภทเงินชวยเหลือจากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณประจําป 2559
รวมรายรับ

541,972
541,972
-

-

541,972

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2561

งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจาย

ป 2557
-

รายจายจริง
ป 2558
142,120.00
923,305.11
1,065,425.11

ป 2559
5,760.00
140,160.00
1,110,262.43
1,256,182.43
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาวอําเภอโพนทรายจังหวัดรอยเอ็ด
แผนงานการพาณิชย
งบงาน

งานกิจการประปา

รวม

งบกลาง

8,360

8,360

กองทุนประกันสังคม

8,360

8,360

งบบุคลากร

143,640

143,640

เงินเดือน (ฝายประจํา)

143,640

143,640

1,503,000

1,503,000

คาใชสอย

578,000

578,000

คาวัสดุ

545,000

545,000

คาสาธารณูปโภค

380,000

380,000

งบลงทุน

22,000

22,000

คาครุภัณฑ

22,000

22,000

1,677,000

1,677,000

งบดําเนินงาน

รวม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาวอําเภอโพนทรายจังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายรับ
แยกเปน
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
ประเภทคาธรรมเนียมขอติดตัง้ ประปา
ประมาณการไวใกลเคียงรับจริงของปที่ผานมา
หมวดรายจากทรัพยสิน
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประมาณการสูงกวารับจริงของปที่ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย
ประเภทรายไดจากคาจัดเก็บน้ําประปา

รวมทั้งสิ้น

1,677,000

บาท

ยอดรวม
ตั้งไว

15,000
15,000

บาท
บาท

ยอดรวม
ตั้งไว

1,000
1,000

บาท
บาท

ยอดรวม
ตั้งไว

860,000
860,000

บาท
บาท

ยอดรวม

1,000
1,000

บาท

ยอดรวม
ตั้งไว

800,000
800,000

บาท
บาท

ประมาณการไวสูงกวารับจริงปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะมี
การใชน้ําประปาเพิ่มขึ้นโดยถือเกณฑจํานวนครัวเรือนและการจัดเก็บไดใน
ปงบประมาณทีผ่ านมาเปนฐานในการตัง้ รับ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการสูงกวารับจริงของปที่ผานมา
หมวดเงินชวยเหลือ
เงินชวยเหลือจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561
ประมาณการไวสูงกวารับจริงของปทผี่ านมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
กิจการประปา
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาวอําเภอโพนทรายจังหวัดรอยเอ็ด
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 1,677,000 บาทจายจากรายไดจัดเก็บเองและเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แยกเปน
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ในอัตรารอยละ 10 หักจากพนักงานจางรอยละ 5 และ อบต.สมทบรอยละ 5

รวม
รวม
จํานวน

1,677,000 บาท
8,360 บาท
8,360 บาท

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปน คาตอบแทนและปรับปรุงเงินคาจางพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิม่ ตาง ๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิม่ อื่นๆของพนักงานจาง

รวม
รวม
จํานวน

143,640 บาท
143,640 บาท
119,640 บาท

จํานวน

24,000 บาท

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานผลิตน้ําประปา
คาจางเหมาแรงงานขุดดินถมดินและวางทอประปา
คาจางเหมาบริการจดมาตรวัดน้ําและจางเหมาบริการทั่วไป
คาจางเหมาบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นที่จําเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆการฝกอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,503,000 บาท
บาท
578,000 บาท
488,000 บาท

จํานวน
จํานวน

10,000 บาท
5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวม
80,000
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตา ง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพือ่ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หมวดคาวัสดุ
รวม
545,000
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
30,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณไฟฟา เชนฟวสสายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟาฯลฯ
ประเภทวัสดุกอสราง
จํานวน
80,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานประปาเชน ทอพีวีซี กาว ขอตอ ปูนขาว ทรายกรอง
ทอรัดแยก PE,PB เกลียวนอก เกลียวในอุปกรณตอ MC รีแพรแคลมและ
อื่นๆเทาที่จําเปน ฯลฯ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
จํานวน
400,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเชนสารสม คลอรีน ฯลฯเปนตน
ประเภทวัสดุอื่นๆ
จํานวน
35,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา- ไฟฟา , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแกส , หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
380,000
ประเภทคาไฟฟา
จํานวน
380,000
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับผลิตน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลทาหาดยาว
งบลงทุน
รวม
22,000
หมวดคาครุภัณฑ
รวม
22,000
ประเภทครุภัณฑอื่น
จํานวน
22,000
ปมน้ําบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน
22,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมน้ําบาดาล ขนาด 1.5 HP จํานวน 2 เครื่อง

บาท

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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