
 
 

 
 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

เร่ือง   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

 

 

ของ 

 

 

 

   องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

                อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

อําเภอตรอน   จังหวัดอตุรดิตถ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานกัปลัด  องคการบริหารสวนตําบล 

...................................... 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น    8,264,000.- บาท   แยกเปน 

1.  รายจายประจํา        ต้ังไว รวม    8,199,000.-    บาท   แยกเปน 

     1.1  งบบุคลากร  (รหัสบัญชี 520000)         ต้ังไว รวม   4,436,220.-  บาท  แยกเปน 

 เงินเดือน  (ฝายการเมือง  รหัสบัญชี 521000)         ต้ังไว รวม  1,964,520.-  บาท     

 ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท 0809.7/ว4025 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2554 เรื่องการปรับอัตราเงินเดือน 

และคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

             (1)  ประเภท  เงินเดือนนายก อบต. / รองนายก อบต. (210100)    ต้ังไว 495,840 .- บาท 

    เพ่ือจายเปน 

 -  คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 19,680.- บาท จํานวน  12 เดือน  

เปนเงิน  236,160.-บาท   

 -  คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 10,820.- บาท จํานวน 2 ตําแหนง

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 259,680.-บาท 

 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

(2) ประเภท  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. /รองนายก     ต้ังไว 38,400 .-  บาท 

                 อบต. (210200)      เพ่ือจายเปน 

 - คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ1,600.-บาท จํานวน 12 เดือน  

เปนเงิน  19,200.-บาท   

 - คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 800.-บาท จํานวน 2  

ตําแหนง จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 19,200.-บาท   

 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

     (3)  ประเภท  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก  อบต. / รองนายก อบต.  (210300)   ต้ังไว 38,400.-บาท   

        เพ่ือจายเปน 

   -  คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ  1,600.-  บาท  จํานวน  12 เดือนเปน

เงิน  19,200.-บาท   



  -  คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 800.-บาท  จํานวน  2  ตําแหนง

จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  19,200.-บาท    

 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

 (4)  ประเภท  เงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400)      ต้ังไว  82,560.-  บาท 

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 6,880.-บาท 

จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 82,560.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน

บริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที ่4  แนวทางที่  2   หนา  50   ลําดับที่  4 

 (5)  ประเภท  เงินเดือน / คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600)       ต้ังไว  1,309,320.- 

บาท     เพ่ือจายเปน 

  - เงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ  10,820.- 

บาท/เดือน  เปนเงิน  129,840.- บาท   

  - เงินคาตอบแทนรายเดือน  ใหแก  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ  

8,850.- บาท/เดือน  เปนเงิน  106,200.-บาท   

  - เงินคาตอบแทนใหแก เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ 6,880.-บาท/เดือน 

เปนเงิน  82,560.- บาท    

  - เงินคาตอบแทนใหแก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ  6,880.-บาท/เดือน 

จํานวน  12  คน    เปนเงิน 990,720.-บาท    

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 เงินเดือน  (ฝายประจํา รหัสบัญชี 522000)                                        ต้ังไว  1,814,580.-  บาท 

 (1)  ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล(220100)          ต้ังไว  1,462,680.-  บาท 

  - เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  10  อัตรา  ในตําแหนงตางๆ  ไดแก 

  1.)  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                    ต้ังไว  317,700.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  

25,970.- บาท เปนเงิน  155,820.-  บาท ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ   

26,980.-บาท  เปนเงิน  161,880.-บาท   

 2.)  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด       ต้ังไว    157,920 .-บาท 

 -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  ต้ังแต

เดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  13,160.-บาท  เปนเงิน  157,920.-บาท   

 3.)  ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ต้ังไว   189,720 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   



ในตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  

15,430.- บาท  เปนเงิน  92,560.-  บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  

16,190.-บาท  เปนเงิน  97,140.-บาท   

          4.)  ตําแหนง  นิติกร         ต้ังไว     100,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  นิติกร  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  8,340.- บาท  เปนเงิน  

100,080-  บาท   

 

  5.) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน        ต้ังไว     154,140 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  12,530.- บาท  

เปนเงิน  75,180.-  บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  13,160.-บาท  เปน

เงิน  78,960.-บาท   

           6.)  ตําแหนง บุคลากร ต้ังไว   140,460 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  บุคลากร  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  11,450.- บาท เปนเงิน  

68,700.-  บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  11,960.-บาท  เปนเงิน  

71,760.-บาท   

 7.)  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร ต้ังไว     100,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  ต้ังแต

เดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  8,340.-บาท  เปนเงิน  100,080.-บาท   

        8.)  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ ต้ังไว     140,460 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  11,450.- บาท  

เปนเงิน  68,700.-  บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  11,960.-บาท  เปน

เงิน  61,760.-บาท   

 9.)  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน      ต้ังไว     89,520 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข

ชุมชน  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  7,460.-บาท  เปนเงิน  89,520.-บาท   

 10.)  ตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย   ต้ังไว     72,600 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันบรรเทา

สาธารณภัย ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  6,050.-บาท  เปนเงิน  72,600.-บาท   

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 



 (2)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล             ต้ังไว    238,260.-  บาท 

  -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบลตามนโยบายของรัฐบาลตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ใหกับ

พนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก            

  1.)  ตําแหนง  บุคลากร ต้ังไว     16,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  บุคลากร จํานวน 1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  

เดือนละ  1,340.-  บาท  รวมเปนเงิน  16,080.-บาท   

  2.)  ตําแหนง  นิติกร ต้ังไว     70,320 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  นิติกร  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  

เดือนละ  5,860.-  บาท  รวมเปนเงิน  70,320.-บาท   

  3.) ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน ต้ังไว     25,800 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12  

เดือน  เดือนละ  2,150.-  บาท  รวมเปนเงิน  25,800.-บาท   

 

  4.)  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร     ต้ังไว     70,320 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  

เดือน  เดือนละ  5,860.-บาท  รวมเปนเงิน  70,320.-บาท   

  5.)  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ     ต้ังไว     8,700 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  

12  เดือน  เดือนละ  725.-  บาท  รวมเปนเงิน  8,700.-บาท   

  6.)  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข     ต้ังไว     15,960 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,330.-  บาท  รวมเปนเงิน  15,960.-บาท   

  7.)  ตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ต้ังไว     31,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  

1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  2,590.-  บาท  รวมเปนเงิน  31,080.-บาท   

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 
  

     (3)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)          ต้ังไว   71,640.-  บาท 

        -  เพ่ือจายเปนคาเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ  ตามหนังสือ ท่ี อต 

0037.7/1481  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2554   ใหกับพนักงานตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

     1.)  ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ต้ังไว 13,920.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,160.-  บาท  รวมเปนเงิน  13,920.-  บาท   



    2.)  ตําแหนง  บุคลากร ต้ังไว 26,520.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง   บุคลากร  จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  

12  เดือน  เดือนละ  2,210.-  บาท  รวมเปนเงิน  26,520.-  บาท   

    3.)  ตําแหนง  นิติกร ต้ังไว 9,600.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง   นิติกร  จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  12  

เดือน  เดือนละ  800.-  บาท  รวมเปนเงิน  9,600.-  บาท   

    4.)  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน ต้ังไว   3,840.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน   จํานวน   1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  320.-  บาท  รวมเปนเงิน  3,840.-  บาท   

    5.)  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร ต้ังไว 9,600.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  จํานวน   1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  800.-  บาท  รวมเปนเงิน  9,600.-  บาท   

    6.)  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ ต้ังไว 1,320.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ   จํานวน   1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  110.-  บาท  รวมเปนเงิน  1,320.-  บาท   

   7.)  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข ต้ังไว 2,520.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง   เจาพนักงานสาธารณสุข  จํานวน   1  

อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  210.-  บาท  รวมเปนเงิน  2,520.-  บาท   

 

   8.)  ตําแหนง  เจาหนาทีป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย                            ต้ังไว     4,320.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒ ิตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  360.-  บาท  รวมเปนเงิน  4,320.-  บาท   

   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

 (4)  ประเภท  เงินประจําตําแหนง(220300)                                        ต้ังไว   42,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  ตาม

กฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงาน  อบต.)  จํานวน  1  

อัตรา  อตัราละ  3,500.-บาท  รวมเปนเงิน 42,000.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1หนา 60 ลําดับที่ 4 

หมวดคาจางชั่วคราว       ต้ังไว   657,120.- บาท  แยกเปน 

  (1)  ประเภท  เงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ (220600) ต้ังไว   244,320.-  บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  3  อัตรา ในตําแหนง 

ตาง ๆ   ไดแก 



   1.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน     ต้ังไว     99,120.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนา

ชุมชน  พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป   จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  8,260.-บาท  จํานวน  12  

เดือน  เปนเงิน  99,120.-บาท    

   2.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ    ต้ังไว     72,600.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่

ประชาสัมพันธ  พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป   จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  6,050.-บาท  จํานวน  

12  เดือน  เปนเงิน  72,600.-บาท    

   3.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล     ต้ังไว     72,600.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึก

ขอมูล  พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป   จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  6,050.-บาท  จํานวน  12  

เดือน  เปนเงิน  72,600.-บาท    

 (2)  ประเภท  เงินคาจางพนักงานจางท่ัวไป    ต้ังไว      192,240.-  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา ในตําแหนงตาง ๆ ไดแก 

  1.)  ตําแหนง  นักการภารโรง     ต้ังไว  64,080.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงนักการภารโรง  จํานวน  1  

อัตรา  อัตราเดือนละ  5,340.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  64,080.-บาท   

  2.)  ตําแหนง  คนงานทั่วไป     ต้ังไว  64,080.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  

อัตราเดือนละ  5,340.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  64,080.-บาท   

  3.)  ตําแหนง  ยาม      ต้ังไว  64,080.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงยาม    จํานวน  1  อัตรา  

อัตราเดือนละ  5,340.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  64,080.-บาท   

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 (3)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง  ๆ ของพนักงานจาง  (220200)      ต้ังไว  220,560.-  บาท 

  -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบลตามนโยบายของรัฐบาลตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ใหกับ

พนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

  1.  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700) ต้ังไว   88,800.- บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน  

3   อัตรา    ในตําแหนงตาง ๆ ไดแก 

   1.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน     ต้ังไว     18,000.-  บาท 



  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนา

ชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  1,500.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  18,000.-บาท    

   2.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ    ต้ังไว     35,400.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่

ประชาสัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท    

   3.)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล     ต้ังไว     35,400.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึก

ขอมูล  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท    

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

  2.  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง   (220700)  ต้ังไว  131,760.-  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี ของพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 1  อัตรา  

ในตําแหนงตาง ๆ ไดแก 

  1.)  ตําแหนง  นักการภารโรง     ต้ังไว  43,920.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางทั่วไป    ตําแหนง  นักการภารโรง  จํานวน  1  

อัตรา  อัตราเดือนละ  3,660.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  43,920.-  บาท    

    2.)  ตําแหนง  คนงานทั่วไป     ต้ังไว  43,940.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  

อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท    

   3.)  ตําแหนง  ยาม      ต้ังไว  43,940.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ของพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม  จํานวน  1  อัตรา  อัตรา

เดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท    

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000) 

1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว  รวม     3,257,780.- บาท                แยกเปน 

 คาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)  ต้ังไว              393,600.- บาท  

 (1)  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.      ต้ังไว  20,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการประเมินผลงาน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  

คณะอนุกรรมการตาง ๆ ที่มาชวยราชการ อบต. ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 (2)  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300) ต้ังไว  20,000.-บาท 



  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน

จาง  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสาม

ป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

  (3)  ประเภท  คาเชาบาน  (310500)      ต้ังไว   93,600.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน  ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป(2557-2559) 

ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

  (4)  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) ต้ังไว  10,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและครอบครัวของผูมีสิทธิ

ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร

ทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 (5)  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)                 ต้ังไว  50,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและครอบครัวของผูมี

สิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาพยาบาลตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  

ลําดับที่ 4 

 (6)  ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)     ต้ังไว 200,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ 2555  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60  ลําดับที่ 4 

 

 คาใชสอย (รหัสบัญชี 532000)                                                      ต้ังไว 2,404,600.-บาท 

 (1)  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                                              ต้ังไว    768,000.- 

บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน  คารับวารสาร  คารับหนังสือพิมพ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ  คาจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ   รวบรวมผลงานการดําเนินงาน  กิจกรรมของ อบต.ราชกิจจานุเบกษา  

กฎหมายเกี่ยวกับการราชการสวนทองถ่ิน  คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  

ลูกจาง  คณะผูบริหารและสมาชิกสมาชิกฯ  คาจางเหมายาม  แมบาน  คนสวน  คาจางเก็บบันทึกขอมูล  จปฐ.  

คาจางทําหนังสือพิมพตําบลหาดสองแคว  คาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกกระทําการอยางหน่ึงอยางใดซึ่งมิใช

เปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง  ฯลฯ และ

อื่นๆ ต้ังจายจากเงินรายได 646,676.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 121,321.-บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  2  หนา  60,61 

ลําดับที่  7,12,14,15,18                                   

 (2)  ประเภท  รายจายเก่ียวกับการรับรอง  และพิธีการ  (320200)                 ต้ังไว  80,000.-บาท 

  1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล            เปนเงิน 40,000.-บาท 



   -  เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร  คาเครื่องด่ืม   คาของขวัญ    คาใชจายเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรับรอง  

รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น  ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ

คณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงานหรือเย่ียมชมหรือทัศนะศึกษาดูงาน  และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ซึ่งรวมตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  

(00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  1  หนา  61 ลําดับที่  13 

 

  2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ       เปนเงิน  40,000.-บาท 

                  หรือคณะอนุกรรมการ 

   -  เพื่อจายเปนเงินคาอาหาร  คาเครื่องด่ืมตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่ง

จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งน้ีใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ

ซึ่งเขารวมประชุม  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  

(00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  1  หนา 61 ลําดับที่  13 

 (3) ประเภท  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลกัษณะ      ต้ังไว  1,506,600.-บาท  

  รายจายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 

     1)  คาใชจายในการดําเนินการเลือกต้ัง      เปนเงิน   40,000.-บาท 

     -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง  นายก  อบต.  สมาชิกในกรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณี

แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม  หรือกรณีอื่นๆ  และการเลือกต้ังซอม

แทนตําแหนงที่วางหรือเลือกต้ังเพิ่ม  (กรณีแยกหมูบานใหม) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 

0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่ มท 0890.4/468  ลง

วันที่ 17 มกราคม  2556   เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง,  คาตอบแทนคณะกรรมการประจํา

ศูนยเลือกต้ัง,  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกต้ัง,  คาวัสดุ-อุปกรณตางๆ ฯลฯ และอื่นฯ   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  2  หนา  66 ลําดับที่ 26 

          2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      เปนเงิน   50,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  เลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ฯลฯ  ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที ่ 6  แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  34 
 

      3)  โครงการจัดงานตาง ๆ    เปนเงิน 1,416,600.-บาท  แยกเปน 

     3.1)  โครงการรวมใจภักด์ิ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม  เปนเงิน   10,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ รวมใจภักด์ิ รักษพื้นที่สีเขียว อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ในการ

ดําเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม  ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน การอนุรักษ

ฟนฟูสิ่งแวดลอม และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงเฉลิมพระชนมายุครบ7 



รอบ 84 พรรษา ในกิจกรรมรวมใจภักด์ิ ปลูกมเหสักข-สักสยามมินทร รวมทั้งเพื่อเปนการดูแลรักษาและสงเสริมและ

สนับสนุนในการอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยว

และปรับปรุงทัศนียภาพ เชน  วัสดุ-อุปกรณในการปลูกปา พันธุพืช  คาอาหาร  เครื่องด่ืม และอื่นๆ  ฯลฯ  ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  3   แนวทางที่  3  หนา  48  ลําดับที่  14 

              3.2)  โครงการสงเสริมสนับสนุนเวทีประชาคมในการจัดทําแผน           เปนเงิน  30,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนในเขต

พื้นที่ตําบลหาดสองแคว  การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนชุมชน 

การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูล

มาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 

มีนาคม 2553 รวมทั้งการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชน  การรณรงค ปองกัน แกไขปญหาของชุมชน การ

รายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับทราบ  และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  และการแกไข

ปญหายาเสพติดในชุมชน เชน  คาอาหารเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงาน  คาจัดทําเอกสาร 

และอื่นๆ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  2 หนา 66  

ลําดับที่ 23 

    3.3)  โครงการฝกอบรมทบทวนและซอมแผน  อปพร. อบต.             เปนเงิน  100,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  เปนการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขาย  อปพร.  ในเขตพื้นที่ตําบล  เพิ่มพูนขีดความสามารถเพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และการแกไขปญหายาเสพติด  เชน  พิธีเปด – ปด  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม       

คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ  ในการฝกอบรม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดทําเอกสาร  คาเชาวัสดุ/อุปกรณ  คาชุด 

ปฏิบัติงาน  หมวก  เข็มขัด อุปกรณที่จําเปน และอื่นๆ   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน  (00120)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  3  หนา  68  ลําดับที่  3 

  3.4)  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม          เปนเงิน  30,800.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  เพื่อลด

อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตําบล และจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดเขาสูชุมชน  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  

แบบพิมพ  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการรักษาความ

สงบภายใน  (00120)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  3  หนา  69  ลําดับที่  6 

  3.5)  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต            เปนเงิน  30,800.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตเพื่อลด

อุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว และจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดเขาสูชุมชน เชน  คาอาหาร  คา

เครื่องด่ืม  คาวัสดุ  แบบพิมพ  อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏใน



แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่ 3  หนา  69  ลําดับที่  6 

  3.6)  โครงการฝกอบรมทักษะความรูและวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ัง       เปนเงิน  50,000.-บาท 

         คุณธรรมจริยธรรม   

    -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมทักษะความรูและวิธีปฏิบัติงานรวมทัง้คุณธรรมของ

ผูบริหาร  อบต.  สมาชิก อบต.  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ผูนําชุมชนในหมูบานตลอดจนเยาวชนในพื้นที่

ตําบล  ในการเพิม่พูนขีดความสามารถในการบรหิารงาน  ศักยภาพของผูนําชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ตําบล รวมทั้ง

กฎหมายเกี่ยวของยาเสพติด  เชน  คาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ คาตอบแทน

วิทยากรเจาหนาที่  คาพาหนะ  คาเชาทีพ่ัก  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  

(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60 ลําดับที่  1 

     3.7)  โครงการเปดทองหลังพระ  ตามแนวพระราชดําริฯ            เปนเงิน   30,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการเปดทองหลังพระตามแนวพระราชดําริฯ  ซึ่งเปนกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84  พรรษา  และเพื่อสงเสริม

การทองเที่ยวสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4   

แนวทางที่  1  หนา  51  ลําดับที่  11 

  3.8)  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจรับงาน    เ ป น เ งิ น   

10,000.- บาท  

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจรับงานอยางมีคุณภาพเพื่อ

ปองกันการทุจริตในองคกร การสงเสริมความรู  ความเขาใจ ดานกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตางๆ ที่

เกี่ยวของในการตรวจรับงาน การตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. เชน คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุ-อุปกรณ 

คาเอกสาร  หรืออื่นๆ  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  

(00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  2  หนา  64  ลําดับที่  2  

  3.9)  โครงการ อบต.สัญจร ลงใหบริการประชาชนถึงพ้ืนท่ี              เปนเงิน   10,000.- บาท  

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ อบต.สัญจร ลงใหบริการประชาชนถึงพื้นที่  เพื่อใหบริการกับ

ประชาชนเชิงรุกแบบบูรณาการ  โดยเนนการแกไขปญหาใหแกประชาชนในแตละหมูบาน  เปดเวที และโอกาสให

ประชาชนไดเสนอปญหาที่เปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ใหตรงตามความจําเปน  ความตองการและเหมาะสมกับ

สภาพปญหาของประชาชน  รวมทั้งสงเสริมการสรางความเขาใจในการใหบริการแกประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด  เกิดความรักความสามัคคี การชวยเหลือประชาชนไดรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ  รวมถึงการสรางขวัญและ

กําลังใจใหแกประชาชน และอื่นๆ   เชน คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุ-อุปกรณ คาเอกสาร  หรืออื่นๆ  ต้ังจายจาก

เงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  6   แนวทางที่  2  หนา  64  ลําดับที่  2   

  3.10)โครงการงานนําเสนอผลงานและประชาสัมพันธโครงการตางๆของอบต.เปนเงิน 90,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการงานนําเสนอผลงานการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆที่ อบต.ได

ดําเนินการใหประชาชนไดรับทราบและรวมกันตรวจสอบ   การแถลงผลการดําเนินงานประจําป  การจัดนิทรรศการ 



เชน คาวัสดุ อุปกรณ  คาจัดทําปาย คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ  คาเชาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องด่ืม หรือ

อื่นๆ  ฯลฯ  ของ อบต. ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  

(00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา  67  ลําดับที่  3 

  3.11) โครงการสนับสนุนการเสริมสรางตําบลสุขภาวะ   เปนเงิน  20,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสรางเสริมตําบลสุขภาวะ ในกิจกรรม “ทองถ่ินรวมพลังสรางทา

เหนือเมืองนาอยู”  อปท.ในจังหวัดอุตรดิตถไดนําเสนอผลงานดานการพัฒนาทักษะดานการบริหารงานสรางเสริม

สุขภาพในแตละชุมชน ดานการเสรมิสรางความเขมแข็งของขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะทั้งการ

ยกระดับนโยบายระดับตําบลเปนนโยบายระดับจงัหวัด  และผลกัดันนโยบายระดับจังหวัดสูการปฏิบัติระดับตําบล 

พัฒนาแกนนําระดับทองถ่ินและเครือขายใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทีม่ีศักยภาพในการขับเคลือ่นเชิงยุทธศาสตร  

และเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ-อุปกรณในการจัดนิทรรศการ  คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ  หรืออื่นๆ  ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสรมิและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 2 หนาที่  65 ลําดับที่ 20 

      3.12)  โครงการสงเสริมงานวัน อสม.              เปนเงิน  5,000.-บาท 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิวัน อสม. สงเสรมิกระบวนการมสีวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

นําเสนอใหเห็นคุณคา ของงานสุขภาพภาคประชาชน และ อสม.สรางขวัญและกําลงัใจใหกับ อสม. ทีป่ฏิบัติงาน

สุขภาพภาคประชาชนระดับตําบล และอําเภอ  สานสมัพันธอันดีงามของ อสม. องคการปกครองสวนทองถ่ิน ผูนํา

ชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข  เพื่อประโยชนในการบูรณาการดูแลสุขภาพชุมชนรวมกันยกยองเชิดชูและประกาศ

เกียรติคุณใหกับ อสม.ทีม่ีความเสียสละ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน เชน คาพิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครือ่งด่ืม  

คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา   

65  ลําดับที่ 14 

     3.13)  โครงการสงเสริมงาน “วันสตรีสากล”                      เปนเงิน   10,000.-บาท 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิงานวันสตรีสากล การเชิดชูเกียรติผูที่ทํางานดานสตรี เด็กและ

เยาวชนทั้งระดับบุคคล  กลุมองศกร เครือขาย ใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนการแกไขปญหาความรนุแรงในกลุมเด็กเยาวชน 

สตร ีผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง ผูพกิารและผูดอยโอกาสในสงัคม และรวมพลังดําเนินกิจกรรมดานการคุมครองสทิธิเด็ก  

เยาวชนและสตร ีเชน คาพิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  

(00252)   แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา  65  ลําดับที่  18 

     3.14)  โครงการบําบัดทุกข  บํารุงสุข แบบ ABC                      เปนเงิน   20,000.-บาท 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบําบัดทุกข บํารงุสุข แบบ ABC (Area Baseb Collaborative Research) 

เพื่อแกไขปญหาความยากจนและพฒันาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่โดยใชแนวคิดพื้นที่เปนตัวต้ัง โดยใชการ

จัดทําบญัชีครัวเรอืนและแผนชุมชนเปนเครื่องมือ ตามหนังสือ กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 

0891.4/ว 893  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เชน คาพิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และ

อื่น ๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสรมิและ



สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 3 หนา55 ลําดับ

ที่  14 

  3.15)  โครงการจัดทําฐานขอมูลชุมชนตําบลหาดสองแคว             เปนเงิน   100,000.-บาท 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําฐานขอมูลชุมชนตําบลหาดสองแคว   เชน คาพิธีเปด-ปด  คาอาหาร

และเครือ่งด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 2 หนา 65 ลําดับที่  17 

     3.16)  โครงการสงเสริมสนับสนุนความรูดานกฎหมายและ            เปนเงิน  20,000.-บาท 

                     การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิสนับสนุนความรูดานกฎหมายและการคุมครองสิทธิและชวยเหลอื

ทางกฎหมายแกประชาชน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญสงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และอื่น ๆ  เชน คาพิธีเปด-ปด  

คาอาหารและเครือ่งด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 3 หนา55 ลําดับที่  14 

  3.17)  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา             เปนเงิน   20,000.-บาท 

                        เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารราชการ

แบบมสีวนรวม  เพื่อเนนการมีสวนรวมของประชาชน การพฒันาอยางบูรณาการจากทุกภาคสวน และอื่น ๆ  เชน คา

พิธีเปด-ปด  คาอาหารและเครือ่งด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 2 หนา 65 ลําดับที่  17 

 

 

  3.18)  โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ              เปนเงิน   30,000.-บาท 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิสนับสนุนการพฒันาอาชีพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนไดพัฒนาอาชีพเดิม  สรางอาชีพเสริม เพิ่มรายได    และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหา

ความยากจนอยางย่ังยืน เชน   คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาวิทยากร  การสถานที่  คาวัสดุ  อุปกรณ

ตางๆ และอื่น ๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  

(00321) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 1 หนา 41 ลําดับที่  1 

    3.19)  โครงการสงเสริมกระบวนการพัฒนาและ            เปนเงิน   570,000.-บาท 

            เพ่ิมศักยภาพการบริหารราชการแบบคุมบาน 

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกระบวนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารราชการ

แบบคุมบาน  ในกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาดานตางๆ จัดการระบบการบริหารชุมชนแบบมีสวนรวม  ดวยระบบการ

บริหารจัดการที่ดี  เชน   การสงเสริมการพัฒนาชุมชนใหนาอยู การรวบรวมและเสนอปญหาความตองการ  การรับ



แนวทาง นโยบายการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาล การรับรูขอมูลขาวสาร สรางผูนําตามธรรมชาติ  จิตอาสา รวมทั้ง

การพัฒนาคุมบานใหสวยงาม มีความมั่นคงถาวรเปนสถานที่กลางในการพบปะพูดคุย ของประชาชนไดดี   การ

สงเสริม  ปรับปรุง  แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงทองเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพ 

ของชุมชน   เชน   คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาวัสดุ  อุปกรณ ตางๆ และอื่น 

ๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 3 หนา 46 

ลําดับที่  10 

 3.20)  โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุดี         เปนเงิน   60,000.-บาท 

          -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุดี   เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ใหประชาชนไดผลิตเมล็ดพันธุพืชพันธดี โดยการบูรณาการกับภาคีเครือขายภาควิชาการศึกษาวิถีการผลิตใหไดเมล็ด

พืชพันธุดี  การลดคาใชจายในการซื้อเมล็ดพันธุพืช  การเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร  การตอยอดองคความรูดาน

การผลิต  การขยายกลุมเปาหมาย   เชน   คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321) แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 2 หนา 43 ลําดับที่  9 

   3.21)  โครงการสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑ         เปนเงิน   50,000.-บาท 

       ปองกันศัตรูพืช   

          -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑปองกันศัตรูพืช เปนการ

สงเสริมใหประชาชนผลิตและใชสารชีวภัณฑแทนการใชสารเคมี  ใสผลผลิต แปลงนา  พืชสวน พืชไร ทําใหเกษตรกร

ลดการใชสารเคมี  มีสุขภาพดีปลอดสารพิษ  เชน   คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321) แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางที่ 2 หนา 41 ลําดับที่  3 

   3.22)  โครงการการจัดสังคมสุขภาวะแบบมีสวนรวม            เปนเงิน  20,000.-บาท 

                   ในตําบลหาดสองแคว 

-  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการจัดสงัคมสุขภาวะแบบมีสวนรวมในตําบลหาดสองแคว  เปน 

การพัฒนศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน  การมีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการสังคมสุขภาพที่สอดคลอง

กับสถานการณ  การสรางการเรียนรูและขยายผลการดําเนินงานดานการจัดการสังคมสุขภาพของตําบล  เชน คาพิธี

เปด-ปด  คาอาหารและเครือ่งด่ืม  คาวัสดุ  อุปกรณ ตาง ๆ และอื่น ๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา  65  ลําดับที่ 20 

 

  3.23)   โครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด                เปนเงิน 100,000.-

บาท 

               ตําบลหาดสองแคว 

  -  เพื่อเปนคาใชจายในโครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสองแคว  ของศูนยประสานพลัง

แผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบลหาดสองแคว  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลหาดสองแคว   



และใหประชาชน  เยาวชน  ไดเรียนรูการปองกัน  และโทษภัยตาง ๆ ของยาเสพติด ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  

(00252)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  5   แนวทางที่  2  หนา  56  ลําดับที่  2 

 (4)  ประเภท  รายจายเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)  ต้ังไว  50,000.-  บาท 

   -  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพยสินอื่นๆ  ที่อยู

ในความรับผิดชอบและมอบหมายของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถายเอกสาร  คอมพิวเตอร 

เครื่องพนหมอกควัน   ต้ังจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่ 1  หนา  61  ลําดับที่  12 

  คาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)               ต้ังไว   459,580.-   บาท 

  1)  ประเภท  วัสดุสํานักงาน (330100)                      ต้ังไว    60,000.-    บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ สําหรับใชภายในกิจการสํานักงานปลัด ฯ เชน  

กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  แผงกั้นหอง  เครื่องดับเพลิง และอื่นฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  2)  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ(330200)   ต้ังไว     30,000.-    บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ สําหรับใชภายในกิจการสํานักงานปลัดฯ  เชน  สายไฟ  

หลอดไฟ  ฟวส  สวิตส  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาต้ังไมโครโฟน  เครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติ และอื่นฯ ฯลฯ   ต้ังจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  3)  ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว (330300)  ต้ังไว     30,000.-     บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของเครื่องใชตาง ๆ เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผาปูโตะ  ถวย  ชาม  แกว

นํ้า  จานรอง  ชอนสอม  และอื่นฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งาน

บริหารทั่วไป (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  4)  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)  ต้ังไว 40,000.-    บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เพื่อประชาสัมพันธงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปลัด ฯ เชน  กระดาษเขียน  โปสเตอร  พูกัน  สี  ฟลม  แถบบันทึกเสียง  หรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ 

ไดจากการอัด  ลาง  ขยาย และอื่นฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  

งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  5)  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง   ต้ังไว   30,000.-    บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  รถจักรยานยนตและรถยนตที่อยูในความรบัผิดชอบ

ของสํานักงานปลัด  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หวัเทียน  นํ้ามันเบรก และอื่นฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 



 

 

  6)  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น                       ต้ังไว   100,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  รถจักรยานยนต  รถยนต  เครื่องตัดหญา  แพ

ทองเที่ยว ของ อบต. และครุภัณฑอื่นที่ใชนํ้ามัน  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด  เชน  นํ้ามันดีเซล  

นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันกาด  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  

61  ลําดับที่  16 

  7)  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ต้ังไว       50,000.-  บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  วัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดนก  นํ้ายาดับเพลิง  นํ้ายาพนหมอกควัน สารเคมีกําจัดยุง นํ้ายาตางๆ   หรืออื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจายจาก

เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  8) ประเภท  วัสดุการเกษตร     ต้ังไว     30,000.-     บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  อาหาร

สัตว  พันธุพืช  พันธุไมตาง ๆ ปุยวัสดุเพาะชํา  อุปกรณตาง ๆ อุปกรณการทําปุยหมักชีวภาพ และอื่นฯ ฯลฯ   

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

  9)  ประเภท   วัสดุเครื่องบริโภค    ต้ังไว          10,000.-     บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เชน นํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ  

และอื่นฯ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

     10)  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร    ต้ังไว  50,000.-   บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สําหรับใชในงานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน

ปลัดฯ  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  กระดาษตอเน่ือง  เมาส  เครื่องอาน

และบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ และอื่นฯ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 

งานบริหารทั่วไป  (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16

  11)  ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ     ต้ังไว    29,580.-    บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เชน  ถังรองรับขยะ  (ถังขยะ)  สายยางสําหรับดูดนํ้า  และอื่นฯ

ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  61  ลําดับที่  16 

 

1.3  หมวดคาสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)    ต้ังไว    370,000.-  บาท  แยกเปน 

  1)  ประเภท  คาไฟฟา (340100)    ต้ังไว   200,000.- บาท 



    -  เพื่อจายเปนคาใชจายกระแสไฟฟารายเดือนที่ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  เชน   

อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ไฟฟาสาธารณะรายทาง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 

1  หนา 61  ลําดับที่  17 

  2)  ประเภท  คาโทรศัพท (340300)    ต้ังไว 50,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทรายเดือนสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ในการ

ประสานราชการ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  55  ลําดับที่  17 

  3)  ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลขคาธนาณัติ     ต้ังไว    20,000.- บาท 

   คาซื้อดวงตราไปรษณียากร 

      -  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร  เชน  คาจัดสง

เอกสารหนังสือราชการตาง ๆ ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  คาลงทะเบียนตอบรับ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  55  ลําดับที่  17 

  4)  ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม   ต้ังไว   100,000.-     บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชบริการทางดานโทรคมนาคมรายเดือน  เชน  การใชระบบอินเตอรเนต         

คาสื่อสารอื่น ๆ และคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทาง

ที่  2  หนา  55  ลําดับที่  17 

1.4  หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)            ต้ังไวรวม      85,000.-  บาท                                    

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานสวนราชการ  (610200)   ต้ังไว           85,000.- บาท          

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหหนวยงานตางๆ ดังตอไปน้ี  

 2)  โครงการสนับสนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน           เปนเงิน 70,000.-  บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

จํานวน 7 หมูบาน  โดยจัดสรรเปนคาดําเนินการของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูบานละ 10,000.-บาท ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00200)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางที่  1  หนา  55  ลําดับที่  1 

 3)  โครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือประชาชน ผูประสบภัย        เปนเงิน 15,000.-บาท 

             และผูดอยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 

 -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ  ตามโครงการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ

ประชาชนผูประสบภัย  และผูดอยโอกาสในจงัหวัดอุตรดิตถ ของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ 2557    ต้ังจายจากเงิน

รายได   ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห  (00230)  งานสวัสดิการสงัคมและสังคมสงเคราะห  (00232)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา  65  ลําดับที่  13                                 

 



 

1.5  รายจายอ่ืน  (รหัสบัญชี 550000)                                       ต้ังไวรวม   50,000.-  บาท 

แยกเปน 

 

  (1)  ประเภท  คาจางท่ีปรึกษา                    ต้ังไว       50,000.- บาท 

   - คาใชจายโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ  อบต.  เปนเงิน   50,000.- บาท 

   เพื่อจายเปนเงินคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที  6  แนวทางที่  1 หนา  63  ลําดับที่ 36  

 

2.   งบลงทุน       ต้ังไวรวม  65,000.- บาท  แยกเปน 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไว   65,000.- บาท  แยกเปน 

 2.1  คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี  541000)    ต้ังไว    65,000.- บาท 

  (1)  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร    ต้ังไว    65,000.- บาท 

    1)  เครื่องคอมพิวเตอร     เปนเงิน     50,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องละ 25,000 บาท   จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  4 

   2)  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร        เปนเงิน      10,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   จํานวน  2  เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  4 

   3)  เครื่องสํารองไฟฟา  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  เปนเงิน   5,000.-  บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  2  เครื่อง  จัดซื้อ

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที ่6 แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  4 

 2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                   ไมไดต้ังไว      

 

 
  



รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  2557 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบล 

..................................................... 

 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น      2,176,000.- บาท      แยกเปน 

 

1.  รายจายประจํา     ต้ังไว   รวม 2,142,500.- บาท      แยกเปน 

     งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)   ต้ังไว   รวม  1,072,020.- บาท     แยกเปน 

 เงินเดือน  (ฝายประจํา  รหัสบัญชี 522000) ต้ังไว               964,020.- บาท     แยกเปน 

 

 (1)  ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)   ต้ังไว       750,300.- บาท แยกเปน 

        -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน   4  อัตรา  ในตําแหนงตาง ๆ ไดแก 

       1.)  ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง   ต้ังไว        302,760.-  บาท       

                    -   เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทัง้ปรับปรงุเงินเดือนประจําป   จํานวน  1  

อัตรา ในตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 อัตราเดือนละ 24,490.-บาท  

เปนเงิน  146,940.- บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  25,970.-บาท   

เปนเงิน  155,820.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง 

(00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  4 

      2.)  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ต้ังไว 181,740-  บาท 

       -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา ใน

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  14,680.-บาท  

เปนเงิน  88,080.-บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  15,610.-บาท  เปน

เงิน  93,660.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

       3.)   ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ต้ังไว 138,960.-   บาท  

       -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน  1  อัตรา  ใน

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบญัชี  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ 11,200.-  

บาท  เปนเงิน  67,200-บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน 2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  11,960.-บาท  

เปนเงิน  71,760.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั 

(00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  4 

               4.)  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ   ต้ังไว  126,840.-  บาท 



        -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทัง้ปรับปรงุเงินเดือนประจําป  จํานวน 1 อัตรา ใน

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนมีนาคม  2557  อัตราเดือนละ 10,190.-บาท  เปนเงิน  

61,140.-บาท  ต้ังแตเดือนเมษายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  10,950.-บาท  เปนเงิน  

65,700.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113) 

แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่  4 แนวทางที่  2 หนาที่  50 ลําดับที่ 4 

 

(2)  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา(220400)  ต้ังไว    153,720.-บาท 

        -  เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  พรอมทัง้ปรับปรงุเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  ใน

ตําแหนงเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ 12,810.-บาท  

เปนเงิน  12,810.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั 

(00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

 (3)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)     ต้ังไว   36,000.-  บาท 

  -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบลตามนโยบายของรัฐบาลตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ใหกับ

พนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

       1.)  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ต้ังไว 18,000.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน          

1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,500.-  บาท  รวมเปนเงิน  18,000.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏ

ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

       2.)  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ   ต้ังไว 18,000.-  บาท 

        -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  เจาพนักงานพสัดุ  จํานวน  1  อัตรา   

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,500.-  บาท  รวมเปนเงิน  18,000.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

 (4)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)         ต้ังไว   24,000.-  บาท 

        -  เพ่ือจายเปนคาเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ  ตามหนังสือ ท่ี อต 

0037.7/1481  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2554   ใหกับพนักงานตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

      1.)  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี    ต้ังไว    20,160.-  บาท  

       -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบญัชี จํานวน  1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  1,680.-  บาท  รวมเปนเงิน  20,160.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

     2.)  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ต้ังไว   1,920.-  บาท 



                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน          

1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  160.-  บาท  รวมเปนเงิน  1,920.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

     3.)  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ   ต้ังไว 1,920.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ  ตําแหนง   เจาพนักงานพสัดุ  จํานวน  1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  160.-  บาท  รวมเปนเงิน  1,920.-  บาท        ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตร  ที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  4 

 

     1.2  หมวดคาจางชั่วคราว      ต้ังไว              108,000.-บาท 

           (1) ประเภท  คาจางชั่วคราว ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป     ต้ังไว   64,080.-บาท 

       -  เพื่อจายเปนคาจางช่ัวคราว  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการทั่วไป  ต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ 5,340.-บาท  เปนเงิน  64,080.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50 ลําดับที่  4 

 (2)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของผูชวยเจาหนาท่ีธุรการท่ัวไป (220200)     ต้ังไว   43,920.-บาท 

       - เพื่อจายเปนเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการทั่วไป จํานวน   1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  3,660.-  บาท  รวมเปนเงิน  43,920.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตร  ที่  4  

แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  4 

       

งบดําเนินการ (รหัสบัญชี  554000) 

1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ต้ังไว  รวม 1,070,480.-บาท 

   คาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)   ต้ังไว              176,000.-บาท   

  (1)  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา(310540)  ต้ังไว   20,000.- บาท 

         เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน

จาง  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลงั (00113)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที ่ 4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  38 

  (2)  ประเภท  คาเชาบาน (310500)          ต้ังไว  36,000.-   บาท         

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลทีม่ีสทิธ์ิไดรับคาเชาบาน  ต้ังจายจากเงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  4 

 (3)  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500)  ต้ังไว   20,000.- บาท 



      เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และครอบครัวของผูมสีิทธิไดรับเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั 

(00113) แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนาที่  50 ลําดับที่ 6 

 (4)  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)  ต้ังไว  70,000.- บาท 

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และครอบครัวของผูมสีิทธิไดรบัเงิน

ชวยเหลือคารกัษาพยาบาล   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง 

(00113) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนาที่ 50 ลําดับที่ 5 

(5) ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท.(310100)   ต้ังไว 30,000.-บาท           

     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก  

คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง, คณะกรรมการตรวจรับงาน หรืออื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏใน

แผนงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  

2  หนา 50  ลําดับที่  4 

 

    คาใชสอย (รหัสบัญชี  532000)     ต้ังไว 784,480.-  บาท 

  (1)  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (320100)  ต้ังไว    374,480.- บาท 

          เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน  คารับวารสาร  คารับหนังสอืพิมพ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ  คาจัดทําวารสาร  การดําเนินงานของ  อบต.ราชกจิจานุเบกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการราชการสวนทองถ่ิน  

คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง ๆ  คาจางเหมาแมบาน  คนสวน  คาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอก

กระทําการอยางหน่ึงอยางใดซึง่มิใชเปนการดัดแปลงหรือตอเติม ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บรหิารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลงั (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  

2  หนาที่  50  ลําดับที่  7,14,15 

 (2)  ประเภท  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ     ต้ังไว  380,000.- บาท 

         รายจายหมวดอ่ืน ๆ (320540)  

     1)   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   เปนเงิน  60,000.-บาท 

            เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  34 

   2)  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   เปนเงิน   300,000.-บาท 

         เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยสิน เชน คัดลอกสําเนา 

เอกสารสิทธ์ิที่ดินพรอมสารบบ-ช่ือที่อยู  สํารวจภาคสนาม เกี่ยวกับที่ดิน(ผท.1) สํารวจภาคสนาม เกี่ยวกบัอาคาร 

(ผท.2) สํารวจภาคสนาม เกี่ยวกบัปาย(ผท.3) ต้ังจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  

งานบรหิารงานคลงั (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนาที่ 50  ลําดับที่ 41 

                3)  โครงการศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางฯ   เปนเงิน   20,000.-บาท 



            โครงการศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินอําเภอตรอน 

ประจําปงบประมาณ 2557  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง 

(00113)  แผนพัฒนาสามป  (2557 -2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  3  หนาที่  59  ลําดับที่  13 

 

(3)  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ (320400)     ต้ังไว  30,000.- บาท   

 -  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิง่กอสรางและทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความ

รับผิดชอบและมอบหมายของสวนการคลงั  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งาน

บรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนาที่  50  ลําดับที่  12 

 คาวัสดุ  (รหัสบัญชี  535400)         ต้ังไว    110,000.-   บาท 

 (1)  ประเภท  วัสดุสํานักงาน  (354100)        ต้ังไว    60,000.-   บาท            

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  สําหรับใชภายในกิจการสวนการคลัง  เชน  กระดาษ  แฟม   

ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  แผงกั้นหอง  เครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนาที่  61  ลําดับที่  16 

 

 (2)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  (331400)       ต้ังไว    40,000.-  บาท 

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  สําหรับใชในงานที่อยูในความรบัผิดชอบของสวนการคลงั  เชน  แผน

หรือจานบันทึกขอมลู  โปรแกรมคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึก  กระดาษตอเน่ือง  เมาส  เครื่องอานและบันทกึขอมลู

แบบตาง ๆ และอื่นๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง 

(00113)  แผนพัฒนาสามป  (2557 -2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนาที่ 51 ลําดับที่  16 

 (3)  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ       ต้ังไว   10,000.-   บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ  สําหรับใชในงานทีอ่ยูในความรับผิดชอบของสวน  การคลัง  เชน  

ปลั๊กไฟฟา  หลอดไฟฟา และอื่นๆ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป(00110)  งาน

บรหิารงานคลัง (00113)แผนพฒันาสามป  (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1 หนาที่ 61  ลําดับที่  16 

 

งบลงทุน                ต้ังไว รวม 33,500.-    บาท 

     1.6 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว รวม 33,500.-    บาท    แยกเปน 

             คาครุภัณฑ  (รหัสบัญชี 541000)   ต้ังไว  33,500.-    บาท 

            (1)   ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน   ต้ังไว             5,000.-    บาท 

      1)  จัดซื้อตูเกบ็เอกสารและฎีกาชนิด   2 บาน        เปนเงิน  5,000.-    บาท 

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารและฎีกาตูบานเปด 2 บาน มือจับบิด  จํานวน  1  หลัง  ต้ังตาม

ราคาทองตลาด  เน่ืองจากครุภัณฑชนิดน้ีไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2555  สํานักมาตรฐาน

งบประมาณ  สํานักงบประมาณ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งาน

บริหารงานคลัง (00113)แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนาที่  57  ลําดับที่ 40 



   (2)  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ต้ังไว    28,500.-   บาท 

                1)  ประเภท  เครื่องคอมพิวเตอร   ต้ังไว              25,000.-  บาท 

   - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว มีหนวย

ประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  และมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz 

และมหีนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด ไมนอยกวา 1 GB  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ

ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  มีหนวยจัดเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิดSATA  หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  

1 TB  จํานวน 1 หนวย  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  มีชองเช่ือมตอระบบเครอืขาย แบบ Gigabit 

Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี  Contrast Ratio ไมนอยกวา 

600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 1  หนวย  ต้ังตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  ประจําปงบประมาณ 2556  ตามที่กระทรวง ICP กําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) แผนพฒันาสามป (2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง ที่ 1 หนา 63 ลําดับที่ 40     

   

      3.) ประเภท  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED ขาวดํา       ต้ังไว    3,500.-  บาท 

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน  1 

เครื่อง มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600*600 dpi  มีความเร็วในการพมิพไมนอยกวา 18  หนาตอนาที 

มีหนวยความจํา(Memory)   ขนาดไมนอยกวา 2 MB   สามารถพิมพเอกสารกลบัหนาอัตโนมัติได - มี Interface 

แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legalและ Custom โดยมีถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน ต้ังตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป

งบประมาณ 2556 ตามที่กระทรวง ICP กําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

(00110)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1 หนา  63  ลําดับที่ 40 

  

 

            คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    ไมไดต้ังไว 

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบล 

...................................... 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  4,200,000.-บาท แยกเปน 

1.  รายจายประจํา      ต้ังไว รวม   4,175,500.-บาท แยกเปน 

     1.1  งบบุคลากร  (รหัสบัญชี 520000)    ต้ังไว รวม     389,760.-บาท   แยกเปน 

 เงินเดือน  (ฝายประจํา รหัสบัญชี 522000)        ต้ังไว     389,760.-บาท 

 (1)  ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)   ต้ังไว      258,000.-บาท 

  -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ในตําแหนงตางๆ ไดแก 

  1.)  ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา    ต้ังไว     157,920 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา 

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 อัตราเดือนละ13,160.-บาท เปนเงิน 157,920.-บาท  ต้ังจายจาก

เงินรายได 157,920.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  

แผนพัฒนาสามป   (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1   หนา 60   ลําดับที่  4 

  2.)  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา    ต้ังไว     100,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    จํานวน  1   อัตรา   ในตําแหนง     นักวิชาการศึกษา 

ต้ังแตเดือนตุลาคม  2556  ถึงเดือนกันยายน  2557  อัตราเดือนละ  8,340.-บาท  เปนเงิน  100,080.-บาท  ต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา  60  ลําดับที่  4 

 (2)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล           ต้ังไว    122,160.-  บาท 

  -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบลตามนโยบายของรัฐบาลตาม

หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ใหกับ

พนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

    1.)  ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา     ต้ังไว     22,080 .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  

หัวหนาสวนการศึกษา จํานวน 12  เดือน  เดือนละ 1,840 บาท  เปนเงิน 22,080.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา  60  ลําดับที่  4 

    2.)  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา     ต้ังไว     100,080 .-บาท 



  -  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล    จํานวน  1   อัตรา   ในตําแหนง     

นักวิชาการศึกษา จํานวน  12  เดือน เดือนละ  8,340.- เปนเงิน  100,080.- บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา  60  ลําดับที่  4 

  (3)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)    ต้ังไว   9,600.-  บาท 

        -  เพ่ือจายเปนคาเงินท่ีปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ  ตามหนังสือ ท่ี อต 

0037.7/1481  ลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2554   ใหกับพนักงานตําบลในตําแหนงตาง ๆ ไดแก   

      1.)  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา     เปนเงิน   9,600.-  บาท 

                     -  เพื่อจายเปนคาเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  จํานวน   1  อัตรา  

จํานวน  12  เดือน  เดือนละ  800.-  บาท  เปนเงิน  9,600.-  บาท    ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  

แนวทางที่ 1  หนา  60  ลําดับที่  4 

หมวดคาจางชั่วคราว     ไมไดต้ังไว   

 

1.2   งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)    ต้ังไว         2,839,340.- บาท 

 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ต้ังไวรวม     2,839,540.- บาท  

แยกเปน 

 คาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)                              ต้ังไว   20,000.- บาท 

 (1)  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)                 ต้ังไว   20,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ผูบริหารและครอบครัวของผูมี

สิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาพยาบาลตามระเบียบ กฎหมายกําหนด   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  

แนวทางที่ 1  หนา  60  ลําดับที่  4 
  

       คาใชสอย    (รหัสบัญชี 532000)                          ต้ังไว 2,304,000.-บาท 

 (1)  ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ                              ต้ังไว    200,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ  เชน คาจางถายเอกสาร  คารับวารสาร สื่อการเรียนการสอน  คาเย็บ

หนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจัดทําวารสาร สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวบรวมผลงานการดําเนินงาน คาธรรมเนียม 

คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง ๆ คาจางเหมา แมบาน  คนสวน   คาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกกระทําการอยาง

หน่ึงอยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจาง  ฯลฯ และอื่นๆ เงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

(00211)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4   แนวทางที่  2  หนา  54,55 ลําดับที่  7,14,15,18 

 

 



 (2)  ประเภท  รายจายเก่ียวกับการรับรอง  และพิธีการ  (320200)  ต้ังไว       20,000.-บาท 

  1)  คาใชจายในการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธ ี    เ ป น เ งิ น    

20,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานประเพณี  งานเฉลิมฉลองเน่ืองในวัน

สําคัญของทางราชการ  งานพิธีตาง ๆ เชน  วันปยมหาราช  วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา  5  ธันวา  12  

สิงหา จายเปนคาพานพุม  พวงมาลา พระบรมฉายาลักษณ  หรืออื่นๆ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนา  และวัฒนธรรมทองถ่ิน    (00263)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  52 ลําดับที่  1                      

 (3) ประเภท  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ   ต้ังไว      1,720,000.-บาท  

  รายจายหมวดอ่ืน ๆ  (320300) 

  3.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนเงิน   10,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ผูมี

สิทธิเบิกได   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  (00211)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  34 

      3.2   โครงการจัดงานตาง ๆ               ต้ังไว  1,710,000.-บาท 

   1)  โครงการประเพณีทองถ่ินและกิจกรรมทางศาสนา เปนเงิน    30,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการประเพณีทองถ่ินและกิจกรรมทางศาสนา  เชน  คาจํานําเทียนพรอมคา

ต้ัง  คาจตุปจจัยถวายพระตามวัดตาง ๆ คาเครื่องไทยธรรมถวายพระ  งานบวชศีลจาริณี  และอื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(00263) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที ่4  แนวทางที่  2 หนา 56 ลําดับที่ 15 

   2)  โครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ       เปนเงิน    500,000.-บาท 

   - เพื่อเปนคาใชจายโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ  ประจําป  2555  และเปนการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และการสงเสริมการทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ เปดชองทางการขาย

สินคาชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงแพไฟ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาวัสดุ 

อุปกรณในพิธีการตางๆ และอื่นๆ   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4   แนวทางที่  2  

หนา  52  ลําดับที่  3 

  3)  โครงการงานสงกรานตรดนํ้าดําหัวผูสูงอาย ุ เปนเงิน      60,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการงานสงกรานตและรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุเพื่อเปนการแสดงออกถึงความ

กตัญูกตเวทิตาแกผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว  และเปนการสงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  

เชน  คาพิธีเปด – ปด คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาวัสดุอุปกรณในการจัดงาน  คาซื้อผาขาวมา  คาจัดซื้อเวชภัณฑ  ยา

รักษาโรค  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งาน

ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4  แนวทางที่ 2 หนา 52 ลําดับที่  

4 

 



   4)  โครงการงานวันลอยกระทง        เปนเงิน      50,000.-บาท 

  -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการงานวันลอยกระทง  เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  เชน  

คาวัสดุ  อุปกรณการจัดสถานที่  คาเวที  คาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องด่ืม   ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายได ปรากฏ

ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป 

(2556-2558)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  52  ลําดับที่  5 

   5)  โครงการยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตร  รัชกาลท่ี  5        เปนเงิน      50,000.-บาท 

    - เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดงานยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตรรัชกาลที่5เสด็จเมืองตรอนตรี

สินธุ  เพื่อใหประชาชนไดทราบประวัติศาสตร  อนุรักษวัฒนธรรมชุมชนในอดีต  และสงเสริมการทองเที่ยวในตําบล 

เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย และอื่นๆ    ต้ังจายจากเงินรายได    

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4   แนวทางที่  1  หนา  56  ลําดับที่  10 

  6)  โครงการคนดีศรีหาดสองแคว          เปนเงิน       40,000.-บาท 

    -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการคนดีศรีหาดสองแคว  ประจําป  2556  เปนกิจกรรมที่ยกยองเชิดชู

เกียรติแกผูประกอบคุณงามความดีและเปนแบบอยางที่ดี เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหาร

และเครื่องด่ืม  คาปาย คาจัดทําโลห และอื่นๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  4   แนวทางที่  2  หนา  53  ลําดับที่  12 

  7)  โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ       เ ป น เ งิ น        

65,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ  อําเภอตรอน  ประจําป  2556  เพื่อ

ตอตานยาเสพติด  เช่ือมความสามัคคี  ใหเกิดความสมานฉันทของเทศบาล  อบต.  ในอําเภอตรอน เชน คาวัสดุ

อุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย และอื่นๆ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  แผนพัฒนาสาม

ป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  5   แนวทางที่ 2 หนา 56 ลําดับที่  10 

  8)  โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  ตานภัยยาเสพติด             เปนเงิน      30,000.-บาท 

   -  เพื่อเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ  ตานภัยยาเสพติด  ป  2557  เพื่อ

สนับสนุนใหเยาวชนไดแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  เรียนรูการปรับตัว  การวางตัว  ใหเขากับสถานการณตาง  ๆ การ

ประพฤติตนใหเปนคนดีของสังคม  สงเสริมการรวมกลุมในกิจกรรมเชิงสรางสรรค  รณรงคการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  ลดปญหายาเสพติดในชุมชน เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คา

ปาย และอื่นๆ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  5   แนวทางที่  2  หนา  56  ลําดับที่  13 

  9)  โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหาดสองแคว  เ ป น เ งิ น      

20,000.-บาท 

   -  เปนคาใชจายโครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลหาดสองแคว เพื่อใหเยาวชนในตําบล

ไดเกิดความรูรักสามัคคี  การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และรณรงคการตอตานยาเสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ  คา



เครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย และอื่นๆ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  5   แนวทางที่  2  หนา  56  ลําดับที่  13 

  10)  โครงการวันเด็กแหงชาติ      เ ป น เ งิ น      

30,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ในเขตพื้นที่ตําบล  เพื่อเปนการสงเสริม

และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ใหกับเด็กในตําบล  เชน  คาอาหาร  คาเครื่องด่ืม  คาไอศกรีม  คา

วัสดุอุปกรณในการจัดงาน  คาอุปกรณการเลนเกม  คาจัดสถานที่  คาเชาเครื่องเสียง  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสาม

ป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4   แนวทางที่  1  หนา  36  ลําดับที่  3 

  11)  โครงการจางนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียน  เปนเงิน      60,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจางนักเรียนนักศึกษาทํางานในชวงปดภาคเรียนของนักเรียน-

นักศึกษาเขตพื้นที่ตําบลเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน และ

สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่  2 

แนวทางที่  1  หนา  36  ลําดับที่  2 

     12)  โครงการสงเสริมประเพณีการแขงขันกีฬาเรอืพายตําบลหาดสองแคว เปนเงิน 150,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีการแขงขันกีฬาเรือพาย ตําบลหาดสองแคว เชน คา

วัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย คารางวัล คาชุดนักกีฬา และอื่นๆ    ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  

(00262) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 2  หนา 56  ลําดับที่  1 

  13)  โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแคว        เปนเงิน   100,000.-บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแคว  ในการดําเนินงาน

การจัดกิจกรรมในเชิงสรางสรรคของกลุมเยาวชนตําบลหาดสองแคว  ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชนลดปญหายาเสพ

ติด  ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีไมกอใหเกิดปญหาสังคม  เชน   กิจกรรมลานนมชมจันทร  ซุมหัว H ดี  กิจกรรม

รวมพลตาสับปะรด  เปดเวทีระดมพลังปญญาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมมวยไทย  กิจกรรมดนตรี  กิจกรรม

อาชีพเสริมตาง ๆ หรืออื่น ๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  

2  หนา  66  ลําดับที่ 29 

  14) โครงการแขงขันกีฬาเรือพายสืบสานสัมพันธชุมชน (กลุมเยาวชน)    เปนเงิน    20,000.- บาท 

       ตานภัยยาเสพติด 

     -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเรือพายสืบสานสัมพันธชุมชน (เยาวชน) ตานภัยยาเสพ

ติด 

ของเยาวชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  

คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย คารางวัล คาชุดนักกีฬา และอื่นๆ    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน



แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) แผนพัฒนาสามป (2557-

2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 2  หนา 65  ลําดับที่  13  

       15)  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง           เ ป น เ งิ น  

20,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมพาลูกจูง

หลานเขาวัด   เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย  และอ่ืนๆ ฯลฯ   ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2  หนา 54 ลําดับที่  20                           

              16)   โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัตร               เปนเงิน 50,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประเพณีสลากภัตรในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว เปนประเพณี

ทําบุญที่สืบทอดมาต้ังแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน ใหเกิดมีความรักความปรองดอง และความสามัคคีในตําบลไมให

แตกแยก ซึ่งทุกคนก็พรอมเพียงกันนําอาหารคาวหวาน  ถวายแดพระสงฆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป 

(2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  54  ลําดับที่ 23 

              17)   โครงการสงเสริมสนับสนุนเยาวชนในการเลนดนตร ี              เ ป น เ งิ น 

30,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมิสนับสนุนเยาวชนในการเลนดนตรี  ใหเด็กและเยาวชนมี

ทักษะการเลนดนตรีที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจากยาเสพติด สรางความสามัคคีในหมูคณะ เปน

อาชีพเสริมเพิ่มรายได  และใชแสดงงานพิธีตาง ๆ ฯลฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหาร

และเครือ่งด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  

3  แนวทางที่  2  หนา  54  ลําดับที่ 23 

 

  18)   โครงการธนาคารความดี ตําบลหาดสองแคว              เ ป น เ งิ น 

25,000.-  บาท                 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารความดีตําบลหาดสองแคว  สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาค

สวนของสังคมในการพัฒนา“คน”ใหมีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี  เอื้ออาทร  และสันติสุขอยาง

ย่ังยืน  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปมหามงคลเน่ืองในวโรกาสที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี

พระชนมายุ ครบ 87 พรรษา ในวันที่  5  ธันวาคม  โดยการนําเอากิจกรรม  โครงการ สิ่งดี ๆ ที่เกิดข้ึนมาเช่ือมโยง

เปนกระบวนการ ภายใตแนวคิด คุณธรรมความดี  สรางสังคม  อยูดีมีสุข  ใหประชาชนไดเห็นวาความดีน้ันมีจริง  ทํา

ดีแลวตองไดดี ความดีน้ันมีจริง  สัมผัสได  และคนที่ทําความดีตองไดรับสิ่งที่ดีตอบแทน  อยาทอแทกับการทําความดี

อีกตอไปใหทุกคนยืนหยัดทําความดีและจะไดรวมกัน  “นอมสะสมความดี  ถวายในหลวง ″ ฯลฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ  

คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนา

สามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่  2  หนา  45  ลําดับที่ 11 



  19)   โครงการสงเสริม  อนุรักษการทําขนมไทยพ้ืนถ่ิน            เปนเงิน 40,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอนุรักษการทําขนมไทยพื้นถ่ิน  เพื่อเผยแพรภูมิปญญาการทํา

ขนมไทย   มีความรูและเกิดทักษะ สามารถไปใชประกอบอาชีพได เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง และมี

สวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาอาชีพ  สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมการรับประทานขนมไทยอันเปนเอกลักษณ

ไทย ฯลฯ  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางที่  1  หนา  38  ลําดับที่ 15 

  20)   โครงการเตรียมความพรอมกาวสูสังคมอาเซียนของเยาวชน     เปนเงิน 50,000.-บาท 

                   ตําบลหาดสองแคว 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเตรียมความพรอมกาวสูสังคมอาเซียนของเยาวชนตําบลหาดสองแคว   

เพื่อใหเยาวชนไดมีความรูความเขาใจในการเขาสูสังคมอาเชียน  การสรางประชาคมแหงสังคมเอื้ออาทรและแบงปน 

แกไขผลกระทบตอสงัคมอันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สงเสริมความย่ังยืนของสิง่แวดลอมและการจัดการ

ดูแลอยางถูกตอง สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรู และรับรูขาวสาร ฯลฯ ฯลฯ  เชน 

คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

ของชุมชน  (00252)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่  2  หนา  45  ลําดับที่ 11 

  21)   โครงการเยาวชนวัยใส  ใสใจสิ่งแวดลอม     เปนเงิน 30,000.-บาท 

               -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเยาวชนวัยใส  ใสใจสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมรณรงคใหเยาวชนดูแลรักษ

สิ่งแวดลอม  การคัดแยกขยะ  การทํานํ้าหมักจากขยะ  สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช การดูแลสองขางถนน ดูแลตนไม 

ดอกไม ที่สาธารณะใหสะอาดสวยงาม ฯลฯ  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  

คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่  3  หนา  46  ลําดับที่ 

3 

  22)   โครงการฟนฟูศีลธรรม นําสังคมเขมแข็ง     เปนเงิน 30,000.-บาท 

               -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฟนฟูศีลธรรม  นําสังคมเขมแข็ง  เพื่อสงเสริมคุณธรรม ศีลธรรม เปน

สังคมแหงความสงบสุข  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  

และอื่นๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งาน

ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  2  หนา  53  

ลําดับที่ 16 

  23)   โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด เปนเงิน 40,000.-บาท 

               -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด ฯลฯ  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง 

คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  3  

แนวทางที่  1  หนา  41  ลําดับที่ 1 

  24)   โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางครบวงจร    เปนเงิน 60,000.-บาท 



               -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอยางครบวงจร  ฯลฯ  เชน คาวัสดุ

อุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย วิทยากร  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่  1  หนา  41  ลําดับที่ 2 

  25)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน       เปนเงิน  20,000.-บาท 

     และคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหาดสองแคว           

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการ  

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหาดสองแคว  เชน คาวัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและ

เครื่องด่ืม  คาปาย  ฯลฯ และอื่นๆ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางที่ 1 หนา 39 

ลําดับที่ 27 

  26)  โครงการอาหารปลอดภัย สุขอนามัยดีท่ัวหนา          เปนเงิน  10,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอาหารปลอดภัย สุขอนามัยดีทั่วหนา  ของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในตําบลหาดสองแคว 3 โรงเรียน ไดพัฒนาดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา   เชน คาวัสดุอุปกรณ  คา

เครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)  แผนพัฒนาสามป (2557-

2559)  ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางที่  2  หนา  58  ลําดับที่ 26    

  27)  โครงการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    เปนเงิน  100,000.-

บาท 

                 สูเยาวชนตําบลหาดสองแคว   

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สูเยาวชนตําบลหาดสองแคว เชน คา

วัสดุอุปกรณ  คาเครื่องเสียง คาเอกสาร  คาอาหารและเครื่องด่ืม  คาปาย  และอื่นๆ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานสงเสริมการเกษตร  (00321)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  3  แนวทางที่  1  หนา  41  ลําดับที่ 1 

 

 (4)   ประเภท โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา   ต้ังไว         364,000.-      บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3 โรงเรียน  จากขอมูลจาก

จํานวนเด็ก  ณ  เดือน  มิถุนายน 2556  อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 280  วัน  ดังน้ี 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสองแคว    จํานวน   30  ราย   

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดนสําโรง       จํานวน   20  ราย   

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึงพาด      จํานวน   15  ราย   

           รวมจํานวนทั้งสิ้น  65  ราย  

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางที่  1  หนา  40  ลําดับที่  39 



 คาวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)                 ต้ังไวรวม    515,340.-    บาท 

 1)  ประเภท  วัสดุสํานักงาน (330100)                       ต้ังไว    9,400.-   บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ สําหรับใชภายในกิจการสวนการศึกษา เชน  

กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  และอื่นฯ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา 63 

ลําดับที่  40 

 2)  ประเภท  วัสดุการศึกษา        ต้ังไว   20,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายซื้อวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสองแคว  บานเดนสําโรง  บานบึง

พาด  เชน  วัสดุการศึกษา  อุปกรณ  สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  แผนพัฒนาสามป (2556-2558)  

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา 63 ลําดับที่  40 

 3)  ประเภท  อาหารเสริม  (นม)       ต้ังไว   485,940.-   บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม  (นม)  ใหเด็กเล็ก,  เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6  ขอมูลจากจํานวนเด็ก  

ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2556  อัตราคนละ  7  บาท  ประกอบดวย  เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สพฐ.)  จํานวน  260  วัน  (เปดเทอม  200  วัน  ปดเทอม  60  วัน)  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

จํานวน  280  วัน  ดังน้ี 

 -  โรงเรียนบานหาดสองแคว (อนุบาล)  จํานวน  25  ราย  (ป.1-ป.6)  จํานวน  57   ราย รวม  82  ราย 

 -  โรงเรียนบานเดนสําโรง    (อนุบาล)  จํานวน  21  ราย  (ป.1-ป.6)  จํานวน  32   ราย รวม  53  ราย 

 -  โรงเรียนบานบึงพาด       (อนุบาล)  จํานวน  20  ราย  (ป.1-ป.6)  จํานวน  42   ราย รวม  62  ราย 

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหาดสองแคว  (รับโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน)           จํานวน  30  ราย 

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดนสําโรง   รับโอนเด็ก  3  ขวบ  จาก  สปช. (เดิม )       จํานวน  20  ราย 

 -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบึงพาด    จัดต้ังเอง              จํานวน  15  ราย 

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1  หนา 63 ลําดับที่  40 

1.4  หมวดคาสาธารณปูโภค (รหัสบัญชี 534000)   ไมไดตั้งไว      

1.5 หมวดเงินอดุหนนุ (รหัสบญัชี 560000)            ตั้งไวรวม     946,400.-  บาท          

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน(610200)        

ต้ังไว  1,018,000 .- บาท   เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหหนวยงานตางๆ ดังตอไปน้ี แยกเปน 

  1) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน      ต้ังไว 328,000.- บาท 

      โรงเรียนบานหาดสองแคว 

  -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานหาดสองแคว  ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ 

วันที่  10  มิถุนายน  2554  อัตราคนละ 20  บาท จํานวน  200  วัน  ประกอบดวย  เด็กอนุบาล จํานวน  25 คน    

ป.1-ป.6  จํานวน  57 คน   รวม  82  คน    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)   



งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  4  แนวทางที่  1  

หนา  40  ลําดับที่  39  

 

  2) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน     ต้ังไว  212,000.- บาท 

     โรงเรียนบานเดนสําโรง  

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานเดนสําโรง ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ 

วันที่ 10 มิถุนายน 2554 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ประกอบดวย เด็กอนุบาล จํานวน 21 คน ป.1-ป.6 

จํานวน  32 คน    รวม  53  คน    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับ

กอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางที่  1  หนา  40  

ลําดับที่  39 

  3) โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน    ต้ังไว  248,000.-  บาท 

     โรงเรียนบานบึงพาด  

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบึงพาด ขอมูลจากจํานวนเด็ก  ณ  

วันที่  10  มิถุนายน  2556  อัตราคนละ  20  บาท จํานวน  200  วันประกอบดวย  เด็กอนุบาล  จํานวน 20  คน    

ป.1-ป.6  จํานวน  42 คน    รวม  62  คน      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางที่  1  

หนา  40  ลําดับที่  39 

      4)  โครงการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี     ต้ังไว      8,400.-  บาท 

                     ประจําป 2557  อําเภอตรอน   

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน ตามหนังสือ ที่ อต 0317/ว2261  ลง

วันที่  22 มิถุนายน 2555  โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจําป 2556  อําเภอตรอน ต้ังจายจากเงิน

รายได   ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) 

แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่ 2  หนา 64 ลําดับที่ 3 
 

      5)  โครงการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ        ต้ังไว   15,000.- บาท 

           และพิธีขอบคุณพืชพันธุธัญญาหารและสายนํ้า อําเภอตรอน ประจําป 2556 

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน  ตามหนังสือ ที่ อต 0317/ว2261   

ลงวันที่  22 มิถุนายน 2555   โครงการการประชาสัมพันธโครงการงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธี

ขอบคุณพืชพันธุธัญญาหารและสายนํ้า อําเภอตรอน  ประจําป  2555 ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) 

ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 2  หนา 64  ลําดับที่  4 

    6) โครงการออกรานและกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุน               ต้ังไว  20,000.-  บาท 

                  การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2556           



  -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน   ตามหนังสือ ที่ อต 0317/ว2261  

ลงวันที่  22 มิถุนายน 2555   โครงการออกรานและกจิกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบ

หัก 

และกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป 2557 ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน(00263)แผนพัฒนาสามป(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง

ที่ 2 หนา  64  ลําดับที่  5 

      7)  โครงการจัดขบวนแหและกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุน              ต้ังไว  15,000.-บาท 

              การจัดงาน”เทศกาลางสาวหวาน และสินคา OTOP  เมืองอุตรดิตถ ป 2556 อําเภอตรอน  

   -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน   ตามหนังสือ ที่ อต 0317/ว2261  

ลงวันที่  22 มิถุนายน 2555   โครงการจัดขบวนแหและกิจกรรมของอําเภอตรอนสนับสนุน  กรจัดงาน”เทศกาลาง

สาวหวาน และสินคา OTOP  เมืองอุตรดิตถ ป 2557 อําเภอตรอน ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  2  หนา  64  ลําดับที่  7 

   8) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือ                 ต้ังไว  15,000.-บาท 

     ดําเนินกิจกรรมทางดานการกุศลเพ่ือมนุษยธรรมของก่ิงกาชาด 

     อําเภอตรอน ประจําป 2557  

  -  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกปกครองอําเภอ  อําเภอตรอน     ตามหนังสือ ที่ อต 0317/ว2261  ลง

วันที่  22 มิถุนายน 2555    โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานการกุศล

เพื่อมนุษยธรรมของกิ่งกาชาดอําเภอตรอน ประจําป 2556   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  2  หนา  65  ลําดับที่  13 

 12)  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน                          ต้ังไว  85,000.- บาท 

       กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนในกิจกรรมสรางสรรคเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนในกลุมสาระการเรยีนรูทัง้ 8 กลุม 

ของโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหาดสองแคว เชน กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมการกีฬา  และอื่นๆ ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางที่ 1 หนา 39  ลําดับที่ 27 

1.5  รายจายอ่ืน  (รหัสบัญชี 550000)                           ไมไดต้ังไว 

2.   งบลงทุน        ต้ังไวรวม  24,500.- บาท    แยก

เปน 

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง        ต้ังไว     24,500.- บาท    แยก

เปน 

 2.1  คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี  541000)    ต้ังไว      24,500.- บาท 



  (1)  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร              ต้ังไว      24,500.- บาท 

    1)  เครื่องคอมพิวเตอร     เปนเงิน     14,000.- บาท 

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องละ 14,000 บาท   จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่วไป  (00111)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1  หนา  63  ลําดับที่  40 

   2)  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ชนิดฉีกหมึก     เปนเงิน      10,500.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ชนิดฉีกหมึก เครื่องละ 3,500 บาท   จํานวน 3 เครื่อง 

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานทั่วไป  (00111)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1  หนา  63  ลําดับที่  40 

 2.2  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                   ไมไดต้ังไว      

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายระเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน      สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

........................................ 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น          3,170,000-    บาท   แยกเปน 

1. รายจายประจํา         ต้ังไว     1,802,661-    บาท    แยกเปน   

 1.1  งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)          ต้ังไว  รวม       955,320-     บาท   แยกเปน 

        เงินเดือน   (ฝายประจํา รหัสบัญชี 522000)  ต้ังไว รวม    504,240.-     บาท       

 (1)  ประเภท  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (220100)  ต้ังไว     484,680.-     บาท   

      - เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 3 อัตรา   ในตําแหนงตาง ๆ  ไดแก 

1.1 ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา      เปนเงิน   305,640.-  บาท    

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา   

ในตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา  ต้ังแตเดือน  ตุลาคม  2556  ถึงเดือน  มีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  24,970.-บาท   

เปนเงิน   149,820.-บาท  ต้ังแตเดือน  เมษายน  2557  ถึงเดือน  กันยายน 2557  อัตราเดือนละ  25,970.-บาท  

เปนเงิน  155,820.-บาท  

1.2 ตําแหนง  นายชางโยธา       เปนเงิน   89,520.-บาท     

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  

ในตําแหนง  นายชางโยธา  ต้ังแตเดือน  ตุลาคม  2556  ถึงเดือน  มีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  7,460.-บาท   

เปนเงิน  44,760.-บาท  ต้ังแตเดือน  เมษายน  2557  ถึงเดือน  กันยายน 2557  อัตราเดือนละ  7,460.-บาท  เปน

เงิน  44,760.-บาท  

1.3 ตําแหนง  นายชางสํารวจ       เปนเงิน      89,520.-บาท  

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป  จํานวน  1  อัตรา 

ในตําแหนง  นายชางสํารวจ  ต้ังแตเดือน  ตุลาคม  2556  ถึงเดือน  มีนาคม  2557  อัตราเดือนละ  7,460.-บาท   

เปนเงิน  48,342.-บาท  ต้ังแตเดือน  เมษายน  2557  ถึงเดือน  กันยายน 2557  อัตราเดือนละ  7,460.-บาท  เปน

เงิน  48,342.-บาท  

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 

และชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป  (2556-2558)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

(2) ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)  ต้ังไว    31,920.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  ใหกับพนักงานสวนตําบลใน   ตําแหนง นายชาง

โยธา  จํานวน  12  เดือน  เดือนละ 1,330.-บาท    เปนเงิน  15,960.-บาท และ   ตําแหนง นายชางสํารวจ  จํานวน  

12  เดือน  เดือนละ 1,330.-บาท   เปนเงิน  15,960.-บาท     



ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

(3)  ประเภท   เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200)  ต้ังไว   5,040.-บาท   

- เพื่อจายเปนเงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล  ตามหนังสือ ที่ อต 0037.7/1481  ลงวันที่  

18  พฤษภาคม  2554 ใหกับพนักงานสวนตําบลดังน้ี  

ตําแหนง นายชางโยธา     จํานวน 12 เดือน เดือนละ 210.- บาท รวมเปนเงิน  2,520.-  บาท 

ตําแหนง  นายชางสํารวจ  จํานวน 12 เดือน เดือนละ 210.- บาท รวมเปนเงิน  2,520.-  บาท    

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

     หมวดคาจางชั่วคราว        ต้ังไว  309,480   บาท   แยกเปน 

(1)  ประเภท   คาจางพนักงานจางตามภารกิจ (220600)   ต้ังไว    91,680.-  บาท   

       -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยชางสวนโยธา   

พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  7,640.-  บาท  จํานวน  12  เดือน  

เปนเงิน  91,680.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่ 1 หนา 60 ลําดับที่  4 

 (2)   ประเภท  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ (220600)   ต้ังไว    72,600.-  บาท   

       -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  เจาหนาที่ผลิตนํ้าประปา   

พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  6,050.-  บาท  จํานวน  12  เดือน  

เปนเงิน  72,600.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60 ลําดับที่ 4 

(3)   ประเภท  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ (220600)   ต้ังไว    72,600.-  บาท   

       -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ชางเครื่องสูบนํ้า   

พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  6,050.-  บาท  จํานวน  12  เดือน  

เปนเงิน  72,600.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนา50 ลําดับที่  4 

(4)   ประเภท  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ (220600)   ต้ังไว    72,600.-  บาท   

       -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

สวนโยธา  พรอมปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  6,050.-  บาท  จํานวน  12  

เดือน  เปนเงิน  72,600.-  บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 60 ลําดับที่ 4 

(5)   ประเภท   คาจางพนักงานจางท่ัวไป (220600)           ไมไดต้ังไว      

 (6)  ประเภท  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)  ต้ังไว       124,200.-  บาท 



       เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4

ตําแหนง  ไดแก 

        1. ตําแหนง ผูชวยชางโยธา        เปนเงิน 18,000.-

บาท  

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   

ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  1,500.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  18,000.-บาท  ต้ังจาย

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2558)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

        2. ตําแหนง จนท.ผลิตนํ้าประปา      เปนเงิน 35,400.-บาท  

  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  

จนท.ผลิตนํ้าประปา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท  

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

 

                  3. ตําแหนง ชางเครื่องสูบนํ้า       เปนเงิน 35,400.-บาท  

  เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  

ชางเครื่องสูบนํ้า    จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท  ต้ัง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

      4. ตําแหนง ผช.จนท.ธุรการ       เปนเงิน  35,400.-

บาท   

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ของพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   

ผช.จนท.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเดือนละ  2,950.-บาท  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  35,400.-บาท  ต้ัง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 
       

   

1.2  งบดําเนินการ (รหัสบัญชี 530000)    ตั้งไวรวม      847,340.-  บาท แยกเปน 

          คาตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)    ต้ังไว   98,000.-   บาท   

  (1)  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  ต้ังไว  20,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที ่6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

     (2)  ประเภท  คาเชาบาน (310500)       ต้ังไว  18,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน   



ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

(3)  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)     ต้ังไว  30,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และครอบครัวของ 

ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  

หนา 60  ลําดับที่  4 

  (4) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอปท.(310100)ต้ังไว30,000.-บาท 

  -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.หาดสองแคว  ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 60  ลําดับที่  4 

คาใชสอย   (รหัสบัญชี 532000)     ต้ังไว  422,550.-บาท 

(1)    ประเภท  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งการบริการ   ต้ังไว   150,000.-  บาท                 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน  คาถายแบบแปลน  ถายพิมพเขียว  เย็บหนังสอืหรือเขาปก 

หนังสือ  คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม  สวนไมประดับหรือสวนหยอม  คาตัดหญาในตําบลบรเิวณสองขางทาง  

คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง  ๆ  คาจางเหมาแมบาน  คนสวน  คาจางเหมาบรกิารจางบุคคลภายนอก

กระทําการอยางหน่ึงอยางใดซึง่มิใชเปนการดัดแปลงหรือตอเติม  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน(00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  

ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  2  หนา 60,61  ลําดับที่  6,12,14,15,18 

 

(2)  ประเภท  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ             ต้ังไว       

72,500.-  บาท 

ท่ีไมเขาลักษณะ รายจายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
2.1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ            เปนเงิน    30,000.-  บาท 

-  เพื่อจายเปนเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน 

จาง ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 63  ลําดับที่  34 

           2.2)  โครงการปรับปรุงเปาลางบอนํ้าบาดาล     เปนเงิน  42,500.-  บาท 

                    หมูท่ี 1-7  ตําบลหาดสองแคว 

    -  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงเปาลางบอนํ้าบาดาลในตําบลหาดสองแคว   ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป (2556-2558)  ยุทธศาสตรที่  1  แนวทางที่  1  หนา  32  ลําดับที่ 21 

 

(3)  ประเภท  รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)  ต้ังไว 200,000.-บาท   



       -  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางและทรัพยสินอื่น ๆ 

รวมทั้งปรับปรุงซอมแซมบานเทิดไท  ซอมโปะแพ  และปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางในตําบลหาดสองแคว ต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา 61  ลําดับที่  12 

คาวัสดุ   (รหัสบัญชี 533000)  ต้ังไว   326,840.-  บาท 

(1)  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน  (330100)                  ต้ังไว   31,839.-บาท  

- เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง  ๆ สําหรับใชภายในกิจการสวนโยธา  เชน  กระดาษ  แฟม   

ปากกา   ดินสอ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  แผงกั้นหอง  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา 61  ลําดับที่ 16 

(2) ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ                 ต้ั ง ไ ว   60,000.-

บาท   

  -  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ  อุปกรณตาง ๆ สําหรับใชภายในกิจการสวน 

โยธา  เชน  สายไฟ   หลอดไฟ   ฟวส  เข็มรัดสายไฟฟา  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิทตไฟฟา  หัวแรงไฟฟาเครื่องวัด

กระแสไฟฟา  ฯลฯ  เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  ลําดับที่ 16 

(3)  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  (330700)         ต้ังไว  5,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง  รถจักรยานยนตและรถยนตที่อยูใน 

ความรับผิดชอบของสวนโยธา เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  นํ้ามันเบรก  ฯลฯ  เปนตน  ต้ังจายจาก

เงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  

แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  ลําดับที่ 16 

      (4)    ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น  (330800)  ต้ังไว  20,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถจักรยานยนต  เครื่องจักรกล  ของสวน

ราชการอื่น  ที่  อบต.  ขอรับสนับสนุนในการออกปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา  งานขุดสระ 

สาธารณะ  และงานอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  

ลําดับที่ 16 

 

(5)  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร     ต้ังไว  40,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับใชงานที่อยูในความรับผิดชอบของสวน 

โยธา  เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล   โปรแกรมคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึก  กระดาษตอเน่ือง  เมาส  เครื่องอาน

และบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  ลําดับที่ 16 

  (8)  ประเภท  วัสดุกอสราง (330600)   ต้ังไว  100,000.-บาท 



   -  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  ทอตาง ๆ  ปูนซีเมนต  สังกะสี  ตะปู กระเบื้อง 

ทราย ฯลฯ เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  ลําดับที่ 16 

  (9)  ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ  (331700)   ต้ังไว  70,000.-บาท   

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ  เชนวัสดุ  อุปกรณประปา เสื้อชูชีพ ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป

(2557-2559)ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนา 61  ลําดับที่ 16 

         

1.3  งบเงินอุดหนุน (560000)          ไมไดต้ังไว 

1.4  รายจายอ่ืน  (550000)           ไมไดต้ังไว 

2.  งบลงทุน            ตั้งไว   รวม  1,367,340 -   บาท  แยกเปน 

 

 2.1  คาครุภัณฑ  (รหัสบัญชี  541000) ต้ังไว   155,600.-  บาท    

  (1)  ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน          เปนเงิน     11,400.-  บาท 

     1)  จัดซื้อตูเอกสาร  แบบ  4 ลิ้นชัก จัดซื้อจํานวน 1 ตู  เปนเงิน  4,200.-  บาท   

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภัุณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ หรือจัดซื้อตามราคาทองตลาด  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 63  ลําดับที่  4 

       2)  จัดซื้อช้ันเก็บแฟมเอกสาร แบบ  40 ชอง จัดซื้อจํานวน  1  ตู  เปนเงิน   3,000.- บาท   

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ หรือจัดซื้อตามราคาทองตลาด  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 63  ลําดับที่  4 

       3)  จัดซื้อตูเอกสาร  แบบลิ้นชัก 10 ลิ้นชัก   จัดซื้อจํานวน  1  ตู เปนเงิน  4,200.-บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ หรือจัดซื้อตามราคาทองตลาด  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 63  ลําดับที่  4 

  (2)  ประเภท ครุภัณฑสํารวจ          เปนเงิน      37,000.-      บาท 

     - จัดซื้อกลองระดับ   จํานวน 1 กลอง  เปนเงิน   37,000.-  บาท  เปนกลองชนิดอัตโนมัติ พรอม

ขาต้ัง  กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ  มีกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา  ขนาดเสนผาศูนยกลางของ

เลนสปากกลองไมนอยกวา  35 มิลลิเมตร  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานัก

งบประมาณ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางที่  1  หนา 63  ลําดับที่  4 

  (3)  ครุภัณฑคอมพิวเตอร        เปนเงิน  7,200.- บาท    



     - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร จํานวน 2 จอ  ขนาดไมตํ่ากวา  20  น้ิว  จอละ 

3,600.-บาท  จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป  (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  1  หนา  63  

ลําดับที่  4 

 

  (4)  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   เปนเงิน  100,000.-บาท 

  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องยนตสําหรับเรือเร็ว จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 100,000.-บาท   จัดซื้อ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ หรือจัดซื้อตามราคาทองตลาด  ต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  4 

2.2   คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                ต้ังไวรวม  ท้ังสิ้น 1,211,740.- บาท 

2.2.1  โครงการปรับปรงุถนนลูกรังบดอัด   จํานวน 8 สายทาง   เปนเงิน 496,833  บาท 

1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด  หมูที่ 2 สายทางเริ่มจาก ถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก  ถึงสายทางไปบึงพาด  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 450  ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล

หาดสองแคว           จํานวนเงิน 15,681.-บาท 

2)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด  หมูที่ 2 สายทางเริ่มจากที่ของนางวิภาพร     

พุมไสว ถึงสายทางลงแมนํ้านาน  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว  150  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา  450  ตร.ม  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหาร

สวนตําบลหาดสองแคว          จํานวนเงิน  15,681.- บาท 

3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมูที่ 2 สายทางเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก  สายทางหนา อบต. ถึง ทางไปโรงปุย  ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 300 ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว        จํานวนเงิน  10,454.- บาท   

4)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด  หมูที่ 3   สายทางเริ่มจากที่นางพรนภัส  ปวงฟู   

ถึง ที่นางถนอม  นนคลัง (ทางรอบบึง)  ขนาดกวาง  3.00 เมตร  ระยะทางยาว 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,750  ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว          จํานวนเงิน  99,314.-บาท 

5)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด  หมูที่ 4  สายทางไปคลองละวาน  ขนาดกวาง  

4.00 เมตร  ระยะทางยาว 1,100 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตร.ม    รายละเอียด

ตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว     

         จํานวนเงิน 134,367 .- บาท 

6) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4  สายทางตอจากถนนคอนกรีตเสริม 



เหล็ก สายบานผูใหญทรงวุฒิ  มาประสบ - ลงดินขนาดกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 110 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 

เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตร.ม    - ลงลูกรังขนาดกวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 330 ตร.ม  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว     

          จํานวนเงิน  21,865 .-บาท  

7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมูที่ 5  สายทางเริ่มจากที่นา  นายอั๋น             

เพ็งแสงทอง ถึง ชําแพ  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 3,000 ตร.ม  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบล

หาดสองแคว            จํานวนเงิน  91,614.- บาท 

8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด หมูที่ 6  สายทางเรียบคลองลําชํา  

เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่ นางสมพิศ  เรือนทะยา - ลงดินกวาง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 160 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.74 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 640 ตร.ม    - ลงลูกรังกวาง 4.00 เมตร  ยาว  160 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา  640 ตร.ม พรอมปรับเกลี่ยแตงบดอัดแนน รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการคากอสราง

ของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว      จํานวนเงิน 107,857.- บาท 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2 หนา 33 ลําดับที่ 1 
 

 2.2.2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  2  สายทาง    เปนเงิน 569,167.-บาท 

1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 สายทางเริ่มจากที่ ของบาน  

นางสวาง หวังสืบ ไปถึง ที่วัดหาดสองแคว  กวาง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 150  เมตร  ไหลทางลงลูกรังขางละ 

0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว     

          จํานวนเงิน 203,242.-บาท     

2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  สายทางเริ่มจากถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก ถึงที่นายสมคิด  เรือนทะยา ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลงลูกรังกวางขางละ 0.15 เมตร                 จํานวนเงิน  365,925.- บาท 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2 หนา 33 ลําดับที่ 5 
 

 2.2.3  โครงการปรับปรุงโครงสรางสรางทางสาย อต 3011 สายทางบานทาสัก-บานแหลมคูณ   

ขนาดกวาง 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 294  ตร.ม รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการคากอสรางของ

สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว       จํานวนเงิน  49,430.- บาท  

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2 หนา 34 ลําดับที่ 22 

 

 2.2.4  โครงการขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 3  บริเวณสามแยกบานหาดสองแคว   

รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสอง 



          จํานวนเงิน  41,000.-  บาท 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 2 หนา 34 ลําดับที่ 19 
 

 2.2.5  โครงการติดต้ังเครื่องสูบนํ้าบาดาลพรอมตูควบคุม หมู 2 รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณ

การคากอสรางของสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหาดสอง 

       จํานวนเงิน  55,310.-  บาท 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1 หนา 32 ลําดับที่ 22 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

อําเภอตรอน   จังหวัดอตุรดิตถ 

รายจายงบกลาง 

...................................... 

รายจายงบกลาง (510000) ตั้งไวรวมทั้งสิ้น  690,000.-บาท   แยกเปน 

 1.  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน (111100) ต้ังไว     รวม    380,000.-  บาท  แยกเปน 

  1)  ประเภท  กองทุนเงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน               ต้ังไว  50,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินกองทุนเงินประกันสังคมและกองทุนทดแทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  และ

พนักงานจางทั่วไป  ต้ังจายจาก  เงินรายได  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)  ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  60  ลําดับที่  4 

  2)  ประเภท  เงินสมทบเขากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ              ต้ังไว  200,000.-  บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจาก  

เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  (00411) แผนพัฒนาสามป (2557-

2559) ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 1 หนา 55  ลําดับที่ 2 

  3)  ประเภท เงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน นักศึกษา           ต้ังไว 100,000.-บาท 

                  และเด็กดอยโอกาส  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  -  เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน นักศึกษา  และเด็กดอยโอกาส  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

หรือผูที่ทําคุณประโยชนใหแกตําบล ดานตางๆ  รวมทั้งมีสวนรวมใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่

ตําบลหาดสองแคว ต้ังจายจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  

(00411) แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรที่ 2  แนวทางที่ 1 หนา 36  ลําดับที่  1 

  4)  ประเภท เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส         ต้ังไว  30,000.- บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ในเขตพื้นที่ตําบลหาดสองแคว  จํานวน  5  ราย  รายละ 500  

บาท จํานวน  12  เดือน   ต้ังจายจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  

(00411) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรที่ 5  แนวทางที่ 3 หนา 59  ลําดับที่  4 

 2.  ประเภท  เงินสํารองจาย  (111000)        ต้ังไว 159,325.-บาท 

  -  เพื่อจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไวลวงหนา  เปนคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน  การปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย  วาตภัย  

อุทกภัย  ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย  โรคระบาดสัตว  โรคระบาดสัตวนํ้า  การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจนภัยอื่น  

ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน  ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผูทําใหเกิดข้ึน  อุบัติเหตุ  หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิด 



อัตราแกชีวิต  รางกายของประชาชน  หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน  หรือของรัฐ  และรวมถึงภัยทาง

อากาศ  และการกอวินาศกรรม  ต้ังจายจาก  เงินรายได  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  

(00411)  แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  63  ลําดับที่  33 

 3.  ประเภท  เงินชวยพิเศษ (111200)               ต้ังไว   รวม   20,000  .-บาท 

  -  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ  สําหรับผูบริหาร  สมาชิก  อบต.  พนักงานและพนักงานจาง  

ตลอดจนผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส  ผูยากไรในเขตพื้นที่ตําบล ที่ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น  

ต้ังจายจาก  เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  แผนพัฒนา

สามป (2556-2558) ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  60  ลําดับที่  4 

 4.  ประเภท  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ      ต้ังไว  รวม 130,675.- บาท 

          สวนทองถ่ิน  (กบท.)    (102100) 

  -  เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.)  ต้ังจายจาก  เงิน

รายได  ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  แผนพัฒนาสามป (2556-2558) 

ยุทธศาสตรที่  6  แนวทางที่  1  หนา  60  ลําดับที่  4 
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