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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

ท�านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย  จะได7เสนอร�างข7อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ. 2556 ต�อสภาองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวายอีกครั้งหนึ่ง   

ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย จึงขอแถลงให7ท�านประธานสภา 
องค3การบริการส�วนตําบลจําป5าหวาย  และสมาชิกสภาองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวายทุกท�าน  ได7
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  
ดังต�อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

        ในป�งบประมาณ  พ.ศ. 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554  องค3การบริหารส�วน
ตําบลจําป5าหวายมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

       1.1.1  เงินฝากธนาคาร    จํานวนทั้งสิ้น  19,714,916.84      บาท 
        1.1.2  เงินสะสม    จํานวนทั้งสิ้น   10,393,310.50      บาท 

1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   จํานวนทั้งสิ้น     5,054,618.55      บาท 
1.1.4  รายการกันเงินไว7แบบก�อหนี้ผูกพันและยังไม�ได7เบิกจ�าย   จํานวน  2  โครงการ 
        เปBนเงินจํานวนทั้งสิ้น      1,569,000.00      บาท 
1.1.5  รายการที่ได7กันเงินไว7โดยยังไม�ได7ก�อหนี้ผูกพัน   จํานวน   1  โครงการ 
        เปBนเงินจํานวนทั้งสิ้น          72,428.20     บาท    

 2. การบริหารงบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2554 
  2.1  รายรับจริงทั้งสิ้น   22,992,036.98   บาท   ประกอบด7วย 
   หมวดภาษีอากร                        จํานวน      307,266.50   บาท 
   หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต       จํานวน        29,265.21   บาท 
   หมวดรายได7จากทรัพย3สิน             จํานวน       69,229.60   บาท 
   หมวดรายได7จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย3  จํานวน             -          บาท 
   หมวดรายได7เบ็ดเตล็ด              จํานวน       261,350.00  บาท 
   หมวดรายได7จากทุน              จํานวน              -         บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร          จํานวน    14,014,118.67  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จํานวน    8,310,807.00  บาท 
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2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให7โดยระบุวัตถุประสงค3    จํานวนทั้งสิ้น  7,457,420.00   บาท 

   2.3  รายจ�ายจริง  จํานวนทั้งสิ้น  17,947,351.08   บาท     ประกอบด7วย 
   งบกลาง       จํานวน     2,545,314.00     บาท 
   งบบุคลากร       จํานวน     4,318,963.00     บาท 
   งบดําเนินการ       จํานวน     7,842,157.67     บาท 
   งบลงทุน       จํานวน     1,725,450.00     บาท 
   งบรายจ�ายอื่น       จํานวน              -            บาท 
   งบเงินอุดหนุน       จํานวน      1,515,466.41     บาท 
  2.4  รายจ�ายที่จ�ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให7โดยระบุวัตถุประสงค3    

       จํานวนทั้งสิ้น  7,457,420.00      บาท 
2.5  มีการจ�ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน7าที่  จํานวนทั้งสิ้น  563,922.00  บาท 

 
 

 3. งบเฉพาะการ 
  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554   มีรายรับจริง      –      บาท    รายจ�ายจริง      –      บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

2.1 รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ป  2554 
ประมาณการ 

ป  2555 
ประมาณการ 

ป  2556 
รายได�จัดเก็บ 
     หมวดภาษีอากร 
     หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 
     หมวดรายได7จากทรัพย3สิน 
     หมวดรายได7จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย3 
     หมวดรายได7เบ็ดเตล็ด 
     หมวดรายได7จากทุน 

 
307,266.50 

29,265.21 
69,229.60 

0.00 
261,350.00 

0.00 

 
283,000.00 
25,050.00 

123,500.00 
0.00 

8,000.00 
0.00 

 
300,000.00 
30,000.00 

200,000.00 
0.00 

13,000.00 
0.00 

รวมรายได�จัดเก็บ 667,111.31 439,550.00 543,000.00 
รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น 
     หมวดภาษีจัดสรร 

 
 

14,014,118.67 

 
 

12,655,000.00 

 
 

10,747,000.00 

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรฯ 14,014,118.67 12,655,000.00 10,747,000.00 
รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 
     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
 

8,310,807.00 

 
 

8,500,000.00 

 
 

10,050,000.00 

รวมรายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให� อปท. 8,310,807.00 8,500,000.00 10,050,000.00 
รวมรายรับท้ังหมด 22,992,036.98 21,594,550.00 21,340,000.00 

 
2.2 รายจ�ายตามงบรายจ�าย 

รายจ�าย 
รายจ�ายจริง 

ป  2554 
ประมาณการ 

ป  2555 
ประมาณการ 

ป  2556 
1. งบกลาง 2,545,314.00 1,916,946.00 1,746,240.00 

2. งบบุคลากร 7,907,561.00 8,071,940.00 8,809,340.00 

3. งบดําเนินการ 4,253,559.67 7,612,840.00 6,966,020.00 

4. งบลงทุน 1,725,450.00 2,061,700.00 2,395,800.00 

5. งบรายจ�ายอื่น - 100,000.00 100,000.00 

6. งบเงินอุดหนุน 1,515,466.41 1,831,100.00 1,322,600.00 

รวม 17,947,351.08 21,594,526.00 21,340,000.00 
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  ตารางจําแนกรายการค�าใช7จ�ายเงินเดือน ประโยชน3ตอบแทนอื่นและเงินค�าจ7างของพนักงานจ7างส�วนท7องถิ่นและลูกจ7าง    
 

ลําดับ การจําแนกรายการค�าใช7จ�ายเงินเดือน ประโยชน3ตอบแทนอื่นและเงินค�าจ7าง จํานวนเงิน  (บาท) หมายเหตุ 

1 เงินเดือนและเงินเพ่ิมอื่นท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน   

 (1)  เงินเดือน(ข7าราชการ/พนักงานส�วนท7องถิ่น) 3,451,500.00  

 (2) เงินประจําตําแหน�งของผู7บริหาร(ข7าราชการ/พนักงานส�วนท7องถิ่น) 42,000.00  

2 เงินค�าจ7าง   

 (1) เงินค�าจ7างช่ัวคราว (พนักงานจ7างภารกิจ/พนักงานจ7างท่ัวไป) 1,014,000.00  

3 (1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก�บุตร 

     ข7าราชการและลูกจ7างประจําของ กทม. และข7าราชการครู กทม. 

126,100.00  

 (2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 310,000.00  

 (3) เงินตอบแทนผู7ปฏิบัติงานด7านความเจ็บป5วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด 

     ราชการเฉพาะสําหรับข7าราชการ/พนักงานส�วนท7องถิ่นและลูกจ7าง 

15,000.00  

 (4) เงินค�าเช�าบ7าน 219,000.00  

 (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 250,000.00  

 (6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการส�วนท7องถิ่น 112,900.00  

 (7) ค�าใช7จ�ายตามข7อ 7 วรรคสองของประกาศกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

      บุคคลส�วนท7องถิ่น เร่ืองกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วน  

      ท7องถิ่น ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2544 (เงินค�าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานส�วน 

      ตําบล/ลูกจ7าง/พนักงานจ7าง) 

403,520.00  

 (8) ค�าใช7จ�ายตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยาและพนักงาน 

     ส�วนตําบลจังหวัดพะเยา เร่ืองกําหนดเงื่อนไชและวิธีการกําหนดประโยชน3ตอบ 

     แทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานส�วนตําบลเปBนกรณีพิเศษ ลงวันท่ี  

     24 เมษายน 2549 (ประโยชน3ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน 

     ส�วนตําบลเปBนกรณีพิเศษ(โบนัส) ) 

730,000.00  

 รวมทั้งสิ้น 7,482,820.00  

 

 

- ค�าใช7จ�ายเงินเดือน ประโยชน3ตอบแทนอื่นและเงินค�าจ7างของพนักงานจ7างส�วนท7องถิ่นและลูกจ7าง     
     ประมาณการไว7ร7อยละ 35.06  ของงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2546 
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รายงานประมาณการรายรับ  ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

2.1  รายรับ  ประมาณการไว�  รวมท้ังสิ้น  21,340,000.00  บาท 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ รหัส 

ป  2554 ป  2555 ป  2556 บัญชี 

ก.รายได�จัดเก็บ         
1.  หมวดภาษีอากร      411000 

  1.1  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 185,264.16 175,000.00 180,000.00 411001 

  1.2  ภาษีบํารุงท7องที่ 101,481.34 90,000.00 100,000.00 411002 

  1.3  ภาษีปLาย  19,321.00 18,000.00 20,000.00 411003 

  1.4  อากรฆ�าสัตว3  1,200.00 0.00 0.00 411004 

รวมหมวดภาษีอากร 307,266.50 283,000.00 300,000.00   

ข.  รายได�ท่ีมใิช�ภาษีอากร        
1. หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต      412000 

  1.1  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 138.71 200.00 200.00 412103 

  1.2  ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 623.00 600.00 600.00 412106 

  1.3  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย3 650.00 500.00 800.00 412128 

  1.4  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตป5าไม7 3,638.50 0.00 3,000.00 412199 

  1.5  ค�าปรับผู7กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,600.00 3,000.00 5,000.00 412202 

  1.6  ค�าปรับการผิดสัญญา 2,635.00 2,000.00 1,000.00 412210 

  1.7  ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 412301 

  1.8  ค�าใบอนุญาตประกอบการค7าสําหรับกิจการที่เปBน 
        อันตรายต�อสุขภาพ 

14,100.00 15,000.00 15,000.00 412303 

  1.9  ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค7าในที่หรือทางสาธารณะ 150.00 150.00 200.00 412305 

  1.10  ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 40.00 500.00 500.00 412307 

  1.11  ค�าใบอนุญาตสะสมน้ํามันเช้ือเพลิง 60.00 100.00 100.00 412309 

  1.12  ค�าใบอนุญาตน้ําบาดาล 510.00 0.00 400.00  

  1.13  ค�ายกเลิกทะเบียนพาณิชย3 60.00 0.00 100.00  

  1.14  ค�าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย3 60.00 0.00 100.00  

รวมหมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 29,265.21 25,050.00 30,000.00  
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ รหัส 

ป  2554 ป  2555 ป  2556 บัญชี 

2.  หมวดรายได�จากทรัพย�สิน     413000 

  2.1  ค�าเช�าหรือบริการสถานที่ 0.00 1,500.00 0.00 413002 

  2.2  ดอกเบี้ย 69,229.60 30,000.00 50,000.00 413003 

  2.3  ค�าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00   92,000.00 150,000.00 413005 

รวมหมวดรายได�จากทรัพย�สิน 69,229.60 123,500.00 200,000.00   

3.  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�  0.00  0.00  0.00 414000 

รวมหมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� 0.00 0.00 0.00  

4.  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด     415000 
    4.1  ค�าขายแบบแปลน 151,950.00 5,000.00 10,000.00 415004 
    4.2  รายได7เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 109,400.00 3,000.00 3,000.00 415999 

รวมหมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 261,350.00 8,000.00 13,000.00  

5.  หมวดรายได�จากทุน     416000 

    5.1  ค�าขายทอดตลาดทรัพย3สิน 0.00 0.00   0.00 416001 

รวมหมวดรายได�จากทุน 0.00 0.00   0.00  

ค.  รายได�ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให� อปท.     420000 

1.  หมวดภาษีจัดสรร     421000 
    1.1  ภาษีมูลค�าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 5,377,621.00 4,820,000.00 2,350,000.00 421002 
    1.2  ภาษีมูลค�าเพิ่ม 1 ใน 9 2,290,778.77 2,000,000.00 2,570,000.00 421004 
    1.3  ภาษีสุรา 1,306,040.13 1,250,000.00 1,400,000.00 421006 
    1.4  ภาษีสรรพสามิต 3,147,233.06 3,150,000.00 2,300,000.00 421007 
    1.5  ค�าภาคหลวงแร� 308,725.30 330,000.00 530,000.00 421012 
    1.6  ค�าภาคหลวงปQโตรเลียม 71,562.37 55,000.00 97,000.00 421013 
    1.7  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
          ประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,512,158.00 1,050,000.00 1,500,000.00 421015 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,014,118.63 12,655,000.00 10,747,000.00  

ง.  รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส�วน 
    ท�องถิ่น 

    
430000 

1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     431000 
    1.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ 
          หน7าที่ และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา 

8,310,807.00 8,500,000.00 10,050,000.00 431002 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,310,807.00 8,500,000.00 10,050,000.00 431000 

รวมรายรับท้ังสิ้น 22,992,036.98 21,594,550.00 21,340,000.00   

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ส�วนที่ 2 
 
  
 

ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ�าย ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

ของ 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร�างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556   
ขององค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 
------------------------------- 

หลักการ 

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น       ยอดรวม       21,340,000.00         บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังนี้ 
 

ก. ด�านบริหารท่ัวไป 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป           ยอดรวม        10,189,790.00 บาท 

  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน         ยอดรวม            135,000.00  บาท 
 

ข. ด�านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา            ยอดรวม         3,007,020.00        บาท 

 2. แผนงานสาธารณสุข           ยอดรวม         1,281,950.00     บาท  
3. แผนงานสังคมสงเคราะห3                                ยอดรวม             30,000.00 บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน                ยอดรวม         3,956,500.00        บาท   
5. แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน       ยอดรวม            221,500.00 บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ยอดรวม            646,000.00  บาท   

ค.  ด�านเศรษฐกิจ 
 1.  แผนงานด7านการเกษตร                                 ยอดรวม            126,000.00  บาท 

ง.  ด�านงบกลาง 
 1. แผนงานงบกลาง            ยอดรวม         1,746,240.00 บาท 
 

เหตุผล 

  เพื่อใช7ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองค3การบริหารส�วนตําบล ที่ได7แถลงไว7ตาม
แผนพัฒนาองค3การบริหารส�วนตําบลตลอดป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร�างข7อบัญญัติองค3การบริหาร
ส�วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบ
ต�อไป 
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รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

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

1.  ด�านบริหารท่ัวไป   (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งาน 
งบ 

00111 00112 00113 รวม 

งบบุคลากร 7,497,840.00 - - 7,497,840.00 

งบดําเนินการ 2,421,100.00 - 150,000.00 2,571,100.00 

งบลงทุน 120,850.00 - - 120,850.00 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 10,039,790.00 - 150,000.00 10,189,790.00 
 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งาน 

งบ 
00121 00122 00123 รวม 

งบบุคลากร - - - - 

งบดําเนินการ - - 35,000.00 35,000.00 

งบลงทุน - - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - 100,000.00 100,000.00 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม - - 135,000.00 135,000.00 
 

2.  ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
     แผนงานการศึกษา  (00210) 

งาน 
งบ 

00211 00122 00213 00124 รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบดําเนินการ 135,000.00 1,916,420.00 - - 2,051,420.00 

งบลงทุน - - - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 955,600.00 - - - 955,600.00 

รวม 1,090,600.00 1,916,420.00 - - 3,007,020.00 
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     แผนงานสาธารณสุข  (00220) 

งาน 
งบ 

00221 00222 00223 00224 รวม 

งบบุคลากร 491,000.00 - - - 491,000.00 

งบดําเนินการ 216,000.00 - - 270,000.00 486,000.00 

งบลงทุน 34,950.00 - - - 34,950.00 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 270,000.00 - - - 270,000.00 

รวม 1,011,950.00 - - 270,000.00 1,281,950.00 

 
 

   แผนงานสังคมสงเคราะห� (00230) 
งาน 

งบ 
00231 00232 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบดําเนินการ - 30,000.00 30,000.00 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม - 30,000.00 30,000.00 

 

 

   แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
งาน 

งบ 
00241 00242 00243 00244 00245 รวม 

งบบุคลากร 820,500.00  - - - 820,500.00 

งบดําเนินการ 896,000.00  - - - 896,000.00 

งบลงทุน - 2,240,000.00  - - - 2,240,000.00 

งบรายจ�ายอื่น ๆ -  - - - - 

งบเงินอุดหนุน -  - - - - 

รวม 1,716,500.00 2,240,000.00  - - - 3,956,500.00 
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   แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน (00250) 
งาน 

งบ 
00251 00252 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบดําเนินการ - 181,500.00 181,500.00 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 40,000.00 40,000.00 

รวม - 221,500.00 221,500.00 

 

 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งาน 

งบ 
00261 00262 00263 00244 รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบดําเนินการ - 200,000.00 175,000.00 240,000.00 615,000.00 

งบลงทุน - - - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 31,000.00 - 31,000.00 

รวม - 200,000.00 206,000.00 240,000.00 646,000.00 

 

3.  การเศรษฐกิจ  (00300) 
    แผนงานการเกษตร (00320) 

งาน 
งบ 

00321 00322 รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบดําเนินการ 100,000.00 - 100,000.00 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ�ายอื่น ๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน 26,000.00 - 26,000.00 

รวม 126,000.00 - 126,000.00 
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4.  งบกลาง  (00400) 
     แผนงานงบกลาง  (00410) 

งาน 
งบ 

00411 รวม 

งบกลาง 1,746,240.00 1,746,240.00 

รวม 1,746,240.00 1,746,240.00 
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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล 
งบประมาณรายจ�าย ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 

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

  โดยที่เปBนการสมควรตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค3การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.  2537  ตามมาตรา  87  จึงตรา
ข7อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายขึ้นไว7โดยความเห็นชอบของสภาองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย  และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองพะเยา ดังต�อไปนี้   
  ข7อ  1  ข7อบัญญัติองค3การบริหารตําบลนี้เรียกว�า   ข7อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
  ข7อ  2  ข7อบัญญัติองค3การบริหารส�วนตําบลนี้ให7ใช7บังคับตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปBนต7นไป 
  ข7อ  3  งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2556  ให7ตั้งจ�ายเปBนจํานวน  รวม

ทั้งสิ้น   21,340,000.00   บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได7ดังนี้ 

  ข7อ  4  งบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ก. ด7านบริหารงานทั่วไป    
     (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 10,189,790.00 บาท 
     (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 135,000.00 บาท 

ข. ด7านบริการชุมชนและสังคม    
     (1)  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,007,020.00 บาท 
     (2)  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,281,950.00 บาท 
     (3)  แผนงานสังคมสงเคราะห3 ยอดรวม 30,000.00 บาท 
     (4)  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 3,956,500.00 บาท 
     (5)  แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน ยอดรวม 221,500.00 บาท 

(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
     นันทนาการ 

ยอดรวม 646,000.00 บาท 

ค. ด7านการเศรษฐกิจ    
     (1)  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 126,000.00 บาท 

ง. ด7านงบกลาง    
     (1)  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,746,240.00 บาท 

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส�วนที่  3  
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ข7อ  5  ให7นายกองค3การบริหารส�วนตําบลและผู7บริหาร ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณที่
ได7รับอนุมัตใิห7เปBนไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค3การบริหารส�วนตําบล 

 

  ข7อ  6  ให7นายกองค3การบริหารส�วนตําบล  มีหน7าที่รักษาการให7เปBนไปตามข7อบัญญัติ
องค3การบริหารส�วนตําบลนี้ 
      
 
 
 
                        (ลงช่ือ) 
                       ( นายอิสสระ  ธีรธรรมปSญญา ) 

         ปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล ปฏิบัติหน7าที่ 
                         นายกองค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย 
 
 
   
   (ลงช่ือ) 
            (  นายเกรียงศักดิ์  เชาวน3ประยูร  ) 
           นายอําเภอเมืองพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

ส�วนที่ 3 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย   
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 

ของ 
 
 

 องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น รวม  21,340,000.00   บาท  แยกเปIน 
ก. รายได�จัดเก็บ 
1.  หมวดภาษีอากร      รวม  300,000.00    บาท 
 1.1  ภาษโีรงเรือนและที่ดิน    จํานวน   180,000.00       บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บภาษไีด7เพิ่มขึ้น 
 1.2  ภาษีบํารุงท7องที่     จํานวน   100,000.00      บาท 
       คําช้ีแจง ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บภาษไีด7เพิ่มขึ้น 
 1.3  ภาษีปLาย      จํานวน     20,000.00    บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เพิ่มขึ้น 
 

 ข.  รายได�ที่มใิช�ภาษีอากร  
1.  หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต  รวม  30,000.00     บาท 
 1.1  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ  จํานวน        200.00      บาท 
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรคงเดิม 
 1.2  ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน       600.00  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เท�าเดิม 
 1.3  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย3   จํานวน       800.00      บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะมีการจดทะเบียนพาณิชย3เพิ่ม 
 1.4  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตป5าไม7   จํานวน      3,000.00     บาท 
       คําช้ีแจง ประมาณการขึ้นใหม� เนื่องจากได7รับการจัดสรรจากรัฐบาล  
 1.5  ค�าปรับผู7กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน     5,000.00     บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะมีการเคารพกฎจราจรดีขึ้น 
          1.6  ค�าปรับการผิดสัญญา    จํานวน     1,000.00     บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7ตํ่ากว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7ลดลง 
 1.7  ค�าใบรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน     3,000.00     บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เท�าเดิม 
 1.8  ค�าใบอนุญาตประกอบการค7าสําหรับกิจการที่เปBนอันตรายต�อสุขภาพ จํานวน  15,000.00  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เท�าเดิม 
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 1.9  ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค7าในที่หรือทางสาธารณะ   จํานวน      200.00    บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เท�าเดิม 
 1.10 ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    จํานวน      500.00    บาท 
                คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7เท�าเดิม 
 1.11 ค�าใบอนุญาตสะสมน้ํามันเช้ือเพลิง     จํานวน      100.00     บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะจัดเก็บได7คงที่ 
 1.12 ใบอนุญาตน้ําบาดาล      จํานวน       400.00    บาท 
       คําช้ีแจง ประมาณการขึ้นมาใหม� เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรให7 
 1.13 ค�ายกเลิกทะเบียนพาณิชย3      จํานวน       100.00    บาท 
       คําช้ีแจง ประมาณการขึ้นมาใหม� เนื่องจากได7รับอํานาจการอนุญาตยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย3 
 1.14 ค�ายกเลิกทะเบียนพาณิชย3      จํานวน       100.00    บาท 
       คําช้ีแจง ประมาณการขึ้นมาใหม� เนื่องจากได7รับอํานาจการอนุญาตยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย3 
2.  หมวดรายได�จากทรัพย�สิน     รวม      200,000.00  บาท 
 2.1  ดอกเบี้ย      จํานวน     50,000.00  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7มากกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
 2.3  ค�าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด   จํานวน   150,000.00    บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7มากกว�าที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับจากค�าตอบแทนการ 
                ปฏิบัติงานทางการแพทย3ฉุกเฉินมากขึ้น 

3.  หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย�  รวม         -  บาท 
4.  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด     รวม    13,000.00 บาท 
 4.1  ค�าขายแบบแปลน     จํานวน    10,000.00 บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7มากกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7ขายแบบแปลนได7มากขึ้น 

4.2  รายได7เบ็ดเตล็ดอื่นๆ    จํานวน     3,000.00 บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7เท�ากับป�ที่ผ�านมา โดยถือเกณฑ3ใกล7เคียงกับที่รับจริงป�ที่ล�วงมา 

5.  หมวดรายได�จากทุน     รวม             -   บาท 
 
ค.  รายได�ที่รัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.  หมวดภาษีจัดสรร      รวม    10,747,000.00   บาท 
 1.1  ภาษีมูลค�าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  จํานวน   2,350,000.00   บาท 
      คําช้ีแจง  ประมาณการไว7ตํ่ากว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรลดลง 
 1.2  ภาษีมูลค�าเพิ่ม 1 ใน 9    จํานวน   2,570,000.00  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
 1.3  ภาษีสุรา      จํานวน   1,400,000.00  บาท 
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
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 1.4  ภาษีสรรพสามิต     จํานวน   2,300,000.00  บาท  
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7ตํ่ากว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรลดลง 
 1.5  ค�าภาคหลวงแร�     จํานวน   530,000.00   บาท  
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.6  ค�าภาคหลวงปQโตรเลียม    จํานวน    97,000.00   บาท  
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 1.8  ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ  จํานวน 1,500,000.00  บาท                     
       คําช้ีแจง  ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 

ง.  รายได�ที่รัฐบาลอุดหนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     รวม    10,050,000.00      บาท 
 1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน7าที่และภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา  
                          จํานวน  10,050,000.00     บาท 
      คําช้ีแจง ประมาณการไว7สูงกว�าป�ที่ผ�านมา เนื่องจากคาดว�าจะได7รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริหารทั่วไป  (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเปBนไปอย�างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให7การบริหารงานด7านการจัดเก็บสถิติ  ข7อมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนา  เปBนไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
เพื่อให7งานด7านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต�าง ๆ  ขององค3การบริหารส�วนตําบลเปBนไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
เพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ3องค3กร กิจกรรมการมีส�วนร�วมให7ประชาชนได7รับทราบโดยทั่วกัน 

 

งานท่ีทํา 
การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง 
จัดเก็บสถิติข7อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ 
การดําเนินกิจการสภาองค3การบริหารส�วนตําบลและการประชุมสภาองค3การบริหารส�วนตําบล 
จัดเก็บสถิติข7อมูลจัดทํางบประมาณ 
การประชาสัมพันธ3ผ�านสื่ออินเตอร3เน็ต  หนังสือข�าว  และเสียงตามสาย 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
         สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล งบประมาณรวม      8,493,940.00     บาท 
         กองคลัง     งบประมาณรวม      1,695,850.00     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริหารทั่วไป  (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) 
 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�า เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี  

    ใช7สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค      และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ  

งานบริหารทั่วไป 6,437,040.00 1,725,000.00 252,000.00 - - 79,900.00 8,493,940.00 สํานักปลัด 00111 
 1,060,800.00 444,100.00 - - - 40,950.00 1,545,850.00 กองคลัง 00111 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ - - - - - - - สํานักปลัด 00112 

งานบริหารงานคลัง - 150,000.00 - - - - 150,000.00 กองคลัง 00113 

รวม 7,497,840.00 2,319,100.00 252,000.00 - - 120,850.00 10,189,790.00    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริหารท่ัวไป  (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7การดําเนินการเกี่ยวกับการปLองกันภัยฝ5ายพลเรือนเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให7การช�วยเหลือผู7ประสบภัยในเบื้องต7นเปBนไปด7วยความเรียบร7อย 
เพื่อปLองกันชีวิตและทรัพย3สินของประชาชนและปLองกันปSญหายาเสพติด 

 

งานท่ีทํา 
งานปLองกันภัยทางธรรมชาติ เช�น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
งานรักษาความปลอดภัยหมู�บ7านและปLองกันปSญหายาเสพติด 
งานฝVกอบรมอาสาสมัครปLองกันภัยฝ5ายพลเรือน 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล          งบประมาณรวม   135,000.00   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริหารทั่วไป  (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 
 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี  

    ใช7สอยและวัสดุ       และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ  

งานปLองกันภัยฝ5ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 
 

- 35,000.00 - - 100,000.00 - 135,000.00 สํานักปลัด 00123 

รวม - 35,000.00 - - 100,000.00 - 135,000.00     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 

 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อพัฒนาการปลูกผังด7านคุณธรรม ศีลธรรมแก�เยาวชน 
เพื่อให7เด็กเยาวชนได7แสดงออก และแสดงความสามารถที่มีอยู� 
เพื่อสร7างความสนุกสนาน และงานลื่นเริงให7การเด็กและเยาวชน 
เพื่อให7เด็กมีพัฒนาการทางร�างกาย สุขภาพสมบูรณ3 แข็งแรง 

 
งานท่ีทํา 

จัดงานวันเด็กให7กับเด็ก เยาวชนในพื้นที่ 
จัดหาอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ให7ศูนย3พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถม 
สนับสนุนส�งเสริมกิจกรรมและพัฒนาการให7เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

          สนับสนุนการอบรมธรรมะให7กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
          สํานักงานปลัดองค3การบริหารสวนตําบล   งบประมาณรวม   3,007,020.00   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานการศึกษา  (00210) 
 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี  

    ใช7สอยและวัสดุ       และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  -    135,000.00  - 955,600.00  - -    1,090,600.00  สํานักปลัด 00211 

งานระดับก�อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

-  1,916,420.00 - - - -    1,916,420.00 สํานักปลัด 00212 

งานศึกษาไม�กําหนดระดับ - - - - - -  -  สํานักปลัด 00214 

รวม -  2,051,420.00 - 955,600.00  - - 3,007,020.00      
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 

 

 

วัตถุประสงค�  
เพื่อส�งเสริมการมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี 
เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในพื้นที่ด7านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล7อม 
เพื่อส�งเสริมการมีความเปBนระเบียบเรียบร7อยถูกสุขลักษณะด7านการโภชนาการ 

 

งานท่ีทํา 
สนับสนุนการตรวจสุขภาพของผู7บริหารและพนักงานให7ได7มีสุขภาพที่สมบูรณ3แข็งแรงสามารถ 
ปฏิบัติงานได7อย�างมีประสิทธิภาพ 
รณรงค3การควบคุมและปLองกันด7านความสะอาดในที่สาธารณะ 
การปLองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล7อม  งบประมาณรวม    1,281,950.00    บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 

 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน  ค�าสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัส 

    ใช7สอยและวัสดุ      และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ บัญชี  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 491,000.00 216,000.00 - 270,000.00  - 34,950.00  1,011,950.00  ส�วนสาสุขฯ 00221 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น         - 270,000.00 - -  - -   270,000.00  ส�วนสาสุขฯ 00224 

รวม 491,000.00 486,000.00 - 270,000.00 - 34,950.00 1,281,950.00     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห�  (00230) 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7การสงเคราะห3เด็กด7อยโอกาส  คนชรา ผู7พิการ ผู7ติดเช้ือเอดส3 
เพื่อให7เด็กด7อยโอกาส  คนชราและผู7พิการได7รับการดูแลเอาใจใส�จากสังคมมากขึ้น 
เพื่อให7โอกาสแก�ผู7ด7อยโอกาสในการได7รับการสงเคราะห3จากหน�วยงานรัฐอย�างทั่วถึง 

 

งานท่ีทํา 
แจกจ�ายวัสดุเครื่องแต�งกายให7แก�ผู7ด7อยโอกาสที่มีรายได7ไม�เพียงพอแก�การยังชีพ  

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล        งบประมาณรวม    30,000.00    บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสังคมสงเคราะห�  (00230) 

 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�าสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี 

    ใช7สอยและวัสดุ      และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ   

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห3 

- 30,000.00 - - - - 30,000.00 สํานักปลัด 00232 
 

 
 

รวม - 30,000.00 - - - - 30,000.00    
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานด�านเคหะและชุมชน  (00240) 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อก�อสร7างสร7างปรับปรุงที่อยู�อาศัยของผู7ยากจน ยากไร7 ด7อยโอกาสให7อยู�ในสภาพที่ม่ันคงแข็งแรง  
เพื่อให7เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย3สินของประชาชนในพื้นที่ 

 

งานท่ีทํา 
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล  
การซ�อมแซมไฟฟLาแสงสว�างของหมู�บ7าน 
การก�อสร7างและซ�อมแซมบ7านเรือนที่อยู�อาศัยของคนในพื้นที่ 

  

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองช�าง    งบประมาณรวม     3,956,500.00     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

 

 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�า เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี 

   ใช7สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค      และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 820,500.00 896,000.00 - - - - 1,716,500.00 กองช�าง 00241 

งานไฟฟLาและถนน - - - - - 2,240,000.00 2,240,000.00 กองช�าง 00242 

รวม  820,500.00 896,000.00 - - - 2,240,000.00 3,956,500.00   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน (00250) 
 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อส�งเสริมให7ประชาชนได7เข7ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานขององค3กร 
เพื่อให7ประชาชนได7ตรวจสอบการทํางานขององค3กร ทั้งทางตรงและทางอ7อม 
เพื่อให7นักเรียน นักศึกษามีรายได7ช�วงปQดภาคเรียน 

 

 

งานท่ีทํา 
เพื่อให7ประชาชนได7รับข�าวสารจากแหล�งความรู7ได7มากขึ้น 
สนับสนุนกิจกรรมสตรี 
การอบรมสัมมนากลุ�มองค3กรภายในชุมชน 
การจ7างงานนักเรียน นักศึกษาในระหว�างปQดภาคเรียน 

 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล      งบประมาณรวม    221,500.00  บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานสร�างความเข�มแข็งชุมชน (00250) 
 

 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�า เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี 

  (ฝ5ายการเมือง) ใช7สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค     และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ   

งานส�งเสริมและสนับสนุนสร7างความเข7มแข็ง
ชุมชน 

- 181,500.00 - 40,000.00 - - 221,500.00 สํานักปลัด 00252 
 
 

รวม - 181,500.00 - 40,000.00 - - 221,500.00   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่มีร�างกายแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี 
เพื่อส�งเสริมให7ประชาชนได7แสดงออกและคํานึงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง 
เพื่ออนุรักษ3วัฒนธรรม ประเพณีของชาวเหนือ 

 

งานท่ีทํา 
จัดการแข�งขันกีฬานักเรียน ประชาชน                  
จัดพิธีรดน้ําดําหัวผู7สูงอายุ และมอบของขวัญแก�ผู7สูงอายุ 
สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ3ประเพณีและวัฒนธรรมท7องถิ่นล7านนา 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล    งบประมาณรวม    646,000.00    บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
 

 

งาน เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�า เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี 

    ใช7สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค      และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ   

งานกีฬาและนันทนาการ -  200,000.00 - - - - 200,000.00 สํานักปลัด 00262 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น -  175,000.00 - 31,000.00 - - 206,000.00 สํานักปลัด 00263 

งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว - 240,000.00 - - - - 240,000.00 สํานักปลัด 00264 

รวม - 615,000.00 - 31,000.00 - - 626,000.00   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านการเศรษฐกิจ  (00300) 
แผนงานการเกษตร  (00320) 

 

 

วัตถุประสงค� 
เพื่อปLองกันและระงับโรคระบาดของพืช 

 เพื่อส�งเสริมกระบวนการบํารุงรักษาพื้นที่การเกษตร 
 

งานท่ีทํา 
จัดหาสารเคมีปLองกันและกําจัดศัตรูพืช     
จัดหาเมล็ดพันธุ3พืชเพื่อปลูกบํารุงรักษาดินหรือพื้นที่ทางการเกษตร 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล        งบประมาณ    126,000.00    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายจําแนกตามแผนงาน 
ด�านการเศรษฐกิจ   (00300) 
แผนงานการเกษตร   (00320) 

 

 

งาน เงินเดือน  เงินเดือน  ค�าตอบแทน ค�าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น ครุภัณฑ3ที่ดิน รวม หน�วยงาน รหัสบัญชี 

  (ฝ5ายการเมือง) (ฝ5ายประจํา) ใช7สอยและวัสดุ       และสิ่งก�อสร7าง   รับผิดชอบ   

งานส�งเสริมการเกษตร 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

100,000.00 
 
 

- 
 
 

26,000.00 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

126,000.00 
 
 

สํานักปลัด 
 
 

00321 

 

 

รวม - - 100,000.00 - 26,000.00 - - 126,000.00     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านงบกลาง  (00400) 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
 
 

วัตถุประสงค� 
เพื่อให7การบริหารงานที่ไม�ใช�ภารกิจของหน�วยงานใดโดยเฉพาะ เปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให7การบริหารงานตามข7อผูกพันกับหน�วยงานอื่น เปBนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให7การสงเคราะห3เด็กด7อยโอกาส  คนชรา ผู7พิการ ผู7ติดเช้ือเอดส3 
เพื่อให7เด็กด7อยโอกาส  คนชราและผู7พิการได7รับการดูแลเอาใจใส�จากสังคมมากขึ้น 
เพื่อให7โอกาสแก�ผู7ด7อยโอกาสในการได7รับการสงเคราะห3จากหน�วยงานรัฐอย�างทั่วถึง 

 

งานท่ีทํา 
อํานาจ หน7าที่ตามข7อผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
เงินสํารองจ�ายไว7ใช7จ�ายในกิจการที่ไม�สามารถคาดการณ3ได7ล�วงหน7า 
เพื่อจ�ายเปBนเงินสมทบเข7ากองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการส�วนท7องถิ่น (ก.บ.ท.) 
แจกจ�ายเบี้ยยังชีพแก�ผู7ติดเช้ือเอดส3ที่มฐีานะยากจน 
แจกจ�ายเบี้ยยังชีพผู7ด7อยโอกาสที่มีรายได7ไม�เพียงพอแก�การยังชีพ  
 

 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล    งบประมาณรวม     1,746,240.00    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 
 

รายจ�ายตามแผนงาน 
ด�านงบกลาง  (00400) 

แผนงานงบกลาง  (00410) 
 

งาน เงินเดือน เงินเดือน ค�าตอบแทน ค�าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ�ายอื่น งบกลาง รวม หน�วยงาน รหัส 

  (ฝ5ายการเมือง) (ฝ5ายประจํา) ใช7สอยและวัสดุ      รับผิดชอบ บัญชี  
งบกลาง 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,746,240.00 
 

1,746,240.00 
 

สํานักปลัด 
 

00411 
 

รวม - - - - - - 1,746,240.00 1,746,240.00     
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

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

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น  12,659,460.00  บาท  แยกเปIน 
1.  งบบุคลากร (520000)    ตั้งไว�   6,437,040.00   บาท 
        หมวดเงินเดือน    ตั้งไว�   6,437,040.00   บาท 

1.1  เงินเดือน(ฝ'ายการเมือง) (521000)  ตั้งไว�  3,089,520.00  บาท  แยกเปIน 
                   1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายกองค3การบริหารส�วนตําบล / รองนายกองค3การบริหารส�วน
ตําบล (210100)  ตั้งไว7  514,080.00  บาท  

      เพื่อจ�ายเปBนเงินเดือนให7แก�นายกองค3การบริหารส�วนตําบลและรองนายกองค3การ
บริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
                   1.1.2  ประเภทเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายกองค3การบริหารส�วนตําบล / รองนายก  
องค3การบริหารส�วนตําบล (210200)  ตั้งไว7  42,120.00  บาท 

       เพื่อจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งให7แก�นายกองค3การบริหารส�วนตําบลและ
รองนายกองค3การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
                   1.1.3 ประเภทเงินค�าตอบแทนพิเศษนายกองค3การบริหารส�วนตําบล / รองนายกองค3การ
บริหารส�วนตําบล (210300)   ตั้งไว7 42,120.00  บาท 

      เพื่อจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนพิเศษให7แก�นายกองค3การบริหารส�วนตําบลและรองนายก
องค3การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
          1.1.4  ประเภทเงินค�าตอบแทนเลขานุการนายกองค3การบริหารส�วนตําบล (210400)    
ตั้งไว7  86,400.00   บาท 
         เพื่อจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนรายเดือนให7แก�เลขานุการนายกองค3การบริหารส�วนตําบล  
ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
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  1.1.5  ประเภทเงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค3การบริหารส�วนตําบล (210600)   
ตั้งไว7  2,404,800.00  บาท 
            เพื่อจ�ายเปBนค�าตอบแทนประธานสภาองค3การบริหารส�วนตําบล , รองประธานสภา
องค3การบริหารส�วนตําบล , สมาชิกสภาองค3การบริหารส�วนตําบล และเลขานุการสภาองค3การบริหารส�วน
ตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งาน
บริหารทั่วไป (00111)  
 

 1.2  เงินเดือน (ฝ'ายประจํา) (522000)    ตั้งไว�   3,347,520.00  บาท 
1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)  ตั้งไว7  1,650,000.00   บาท   

                             เพื่อจ�ายเปBนเงินเดือนให7แก�พนักงานส�วนตําบล   ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7าน
บริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต�างๆ (220200)   ตั้งไว7  165,240.00     บาท   
 เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว และเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.

หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล รับรองว�าคุณวุฒินั้นเปBนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งที่
ได7รับแต�งตั้งให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  1.2.3  ประเภทเงินประจําตําแหน�ง (220300)    ตั้งไว7  42,000.00   บาท 

      เพื่อจ�ายเปBนเงินประจําตําแหน�ง    สําหรับนักบริหารงานองค3การบริหารส�วนตําบล 
(ปลัดองค3การบริหารส�วนตําบล) และผู7มีสิทธิอื่น    ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  1.2.4  ประเภทเงินค�าจ7างพนักงานจ7าง (220600)    ตั้งไว7  783,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างพนักงานจ7างรายเดือนให7แก�พนักงานจ7างตามภารกิจและพนักงาน
จ7างทั่วไป   ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111) 
  1.2.5  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ7าง (220700)    ตั้งไว7  707,280.00  บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให7แก�พนักงานจ7างตามภารกิจและ
พนักงานจ7างทั่วไป  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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2.  งบดําเนินการ (530000)   ตั้งไว�  4,989,920.00  บาท 
          หมวดค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ   ตั้งไว�  4,737,920.00  บาท 
 2.1  ค�าตอบแทน (531000)    ตั้งไว�   814,000.00   บาท 

2.1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน3แก�องค3การบริหารส�วนตําบล 
(310100)   ตั้งไว7  550,000.00   บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนค�าตอบแทนคณะกรรมการเปQดซองสอบ/ประกวดราคาคณะกรรมการ 
ตรวจงานจ7าง โครงการต�างๆ  คณะกรรมการหรือบุคคลที่ร�วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน3ขององค3การบริหาร
ส�วนตําบล  และเงินประโยชน3ตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ สําหรับข7าราชการหรือพนักงานส�วนตําบล และ
พนักงานจ7างขององค3การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 จํานวน 292,760.00 บาท  ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 257,240.00 บาท ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.1.2  ประเภทเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (310300)   ตั้งไว7  
15,000.00 บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ7าง  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.1.3  ประเภทค�าเช�าบ7าน (310400)    ตั้งไว7  84,000.00   บาท 
                             เพื่อจ�ายเปBนค�าสวัสดิการค�าเช�าบ7าน ค�าเช�าซื้อ ของพนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจาก 
เงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

2.1.4  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว7  45,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให7แก�ผู7บริหาร และพนักงานส�วนตําบล 

ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

2.1.5  ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั้งไว7  120,000.00  บาท   
        เพื่อจ�ายเปBนเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให7แก�ผู7บริหาร และพนักงานส�วนตําบล 

ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

2.2  ค�าใช�สอย (532000)   ตั้งไว�  2,148,100.00   บาท 

2.2.1 ประเภทรายจ�ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว7   306,000.00   บาท   
                              (1)  ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียน  ตั้งไว7  100,000.00  บาท 
               เพื่อจ�ายเปBนค�าลงทะเบียน หรือค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการฝVกอบรมสัมมนา, 
ประชุมของผู7บริหาร,สมาชิก อบต. , พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ7าง ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏใน
ด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 
5 แนวทางที่ 5.3  ข7อ 1 หน7า 52 



 

- 42 - 

 
          (2)  ค�าจ7างเหมาบริการอื่นๆ   ตั้งไว7  100,000.00   บาท 

                    เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างเหมาบริการต�างๆ เช�น จ7างเหมาบริการถ�ายเอกสาร  
แบบแปลน จ7างเหมาบริการผู7ดูแลเด็กเล็กในศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก จ7างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ จ7างเหมาบริการทําความสะอาดสวนสาธารณะ/ถนนสาธารณะ/ตัดหญ7า เก็บขยะสองข7างถนน และ
จ7างเหมาบริการอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวข7องกับอํานาจหน7าที่ขององค3การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได7    ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

                   (3)  ค�ารับวารสาร, หนังสือพิมพ3    ตั้งไว7  57,000.00  บาท 
                       เพื่อใช7จ�ายเปBนค�ารับวารสาร เช�น หนังสือพิมพ3, นิตยสาร, วารสาร, สิ่งพิมพ3  
ระเบียบกฎหมายของสํานักงาน อบต. และที่อ�านหนังสือพิมพ3ของ 13 หมู�บ7าน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
          (4)  ค�าใช7จ�ายโฆษณาและเผยแพร�   ตั้งไว7  40,000.00  บาท                

       เพื่อใช7จ�ายเปBนค�าจัดทําแผ�นพับ , สิ่งพิมพ3 , วารสารเผยแพร� ประชาสัมพันธ3 
งานของ อบต. และจ7างประชาสัมพันธ3กิจกรรมให7ประชาชนได7ทราบ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
           (5)  ค�าใช7จ�ายในการประกันภัยรถยนต3  ตั้งไว7  4,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการประกันภัยรถยนต3ราชการ ขององค3การบริหาร
ส�วนตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   (6)  ค�าใช7จ�ายในการติดตั้งโทรศัพท3  ตั้งไว7  5,000.00  บาท 
         เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการติดตั้งโทรศัพท3 สําหรับศูนย3พัฒนาเด็กเล็กตําบล
จําป5าหวาย  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)  ตั้งไว7  
60,000.00  บาท 

  (1)  ค�าใช7จ�ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีท7องถิ่น  ตั้งไว7 30,000.00 บาท  
       เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อ เทียนพรรษา ค�าอาหารเลี้ยงพระในพิธีทางศาสนา   

และงานประเพณีพื้นบ7าน เช�น  งานประเพณีสลากภัต งานพิธีกรรมทางความเช่ือต�างๆ ที่ปฏิบัติเปBนประเพณี 
ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  
แนวทางที่ 2.2  ข7อ 1  หน7า  30 

  (2)  ค�าใช7จ�ายในการเข7าร�วมพิธีสําคัญประจําป�   ตั้งไว7  5,000.00  บาท 
       เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดหาพวงมาลาช�อดอกไม7กระเช7าดอกไม7   เปBนต7น 

ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263) 
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                              (3)  ค�ารับรองในการต7อนรับบุคคลและคณะบุคคล  ตั้งไว7 15,000.00 บาท  
       เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม ค�าของขวัญ ค�าพิมพ3เอกสาร และค�าใช7จ�าย

อื่นที่เกี่ยวข7องกับการรับรอง เพื่อเปBนค�ารับรองในการต7อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลผู7มาศึกษาดูงาน นิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
                              (4)  ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท7องถิ่น   ตั้งไว7  10,000.00  บาท  

       เพื่อเปBนจ�ายค�าอาหาร อาหารว�าง เครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรองและค�าบริการ
ในการประชุมสภาองค3การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.2.3 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม�เข7าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น  
(320300)     ตั้งไว7  1,732,100.00  บาท     
                            (1)  ค�าใช7จ�ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว7  120,000.00   บาท                       
                                 เพื่อใช7จ�ายเปBนค�าเบี้ยเลี้ยง , ค�าพาหนะ , ค�าเช�าที่พัก , และค�าใช7จ�ายอื่นในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงานส�วนตําบล / พนักงานจ7างองค3การบริหารส�วนตําบล / นายก อบต. 
/รองนายก อบต. /เลขานุการนายก อบต. / สมาชิก อบต. ทั้งภายใน ประเทศและต�างประเทศ    ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได7     ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

(2)  ค�าใช7จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช7จ�ายการบริหารสถานศึกษา   
ตั้งไว7  600,600.00  บาท 

      เพื่อจ�ายเปBนค�าอาหารกลางวันสําหรับศูนย3พัฒนาเด็กเล็กตําบลจําป5าหวาย เปBน
ค�าจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 165 คน ๆ ละ 13 บาท/วัน จํานวน 280 วัน  ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก�อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข7อ 2 หน7า 34     

(3)  ค�าใช7จ�ายโครงการส�งเสริมอาชีพผู7สูงอายุ   ตั้งไว7   20,000.00   บาท 
      เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการส�งเสริมอาชีพผู7สูงอายุ ตั้ง

จ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร7างความเข7มแข7งชุมชน 
(00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 15 
หน7า  40                    
                            (4)  ค�าใช7จ�ายในการจัดงานลอยกระทง    ตั้งไว7   200,000.00  บาท  

     เพื่อเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานลอยกระทงของตําบล เช�น ค�าจ7างเหมาจัดเตรียม
ขบวนแห�กระทง  หมู�บ7านละ 9,000.00  บาท  ค�าจ7างเหมาจัดทําเวที ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียง  ค�าจ7างเหมา
ติดตั้งไฟฟLา ค�าจ7างเหมาประชาสัมพันธ3 ค�าอาหารว�าง ค�าน้ํา น้ําดื่ม  ค�าของรางวัลและเงินรางวัล เปBนต7น ตั้ง
จ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)  งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว (00264)    ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  
แนวทางที่ 2.2 ข7อ 3 หน7า 30   
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                             (5)  ค�าใช7จ�ายในการประเพณีรดน้ําดําหัวผู7สูงอายใุนวันสงกรานต3   
ตั้งไว7  20,000.00  บาท  
                เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานรดน้ําดําหัวผู7สูงอายุ จัดซื้อของขวัญ 
ค�าอาหาร ค�าน้ําดื่มในเทศกาลวันสงกรานต3  เปBนต7น   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่  2.5  ข7อ 4  หน7า 38 
           (6)  ค�าใช7จ�ายในการจัดงานประเพณีวัดพระธาตุดอยน7อย  ตั้งไว7 40,000.00  บาท  

      เพื่อเปBนค�าใช7จ�าย ในการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอยน7อย เช�น ค�าเช�า
เหมาเครื่องเสียง ค�าจ7างเหมาเวที ปLายประชาสัมพันธ3 ของรางวัลธิดาดอยน7อยและรางวัลการประกวดบั้งไฟ 
เปBนต7น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานวิชาการวางแผนและส�งเสริมการท�องเที่ยว (00264)    ตามยุทธ3
ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.2  ข7อ 2  หน7า  30 

(7)  ค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันหอมแดง   ตั้งไว7 40,000.00  บาท   
     เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันหอมแดง ขององค3การบริหารส�วนตําบล 

ประกอบด7วย  ค�าจ7างเหมาจัดสถานที่พร7อมเวทีและปLายประชาสัมพันธ3, ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียงพร7อมดนตรี
และนักร7อง ,ของขวัญในการประกวดหอมแดงและธิดาหอมแดง, ค�าน้ําดื่ม ค�าน้ําแข็ง ค�าอาหาร เปBนต7น  ตั้ง
จ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านการเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  งาน
ส�งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 1  แนวทางที่ 1.4  ข7อ 3  หน7า  27 

(8)  ค�าใช7จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาประชาชน   ตั้งไว7 100,000.00  บาท   
      เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาประชาชน ประจําป� 2556  เช�น  

ค�าจัดพิธีเปQด-ปQด ค�าจ7างเหมาจัดสถานที่ ค�าเช�าเต็นท3 ค�าน้ําดื่ม ค�าน้ําแข็ง ค�าอาหาร เงินรางวัลนักกีฬา  ค�า
เบี้ยเลี้ยงกรรมการตัดสินกีฬา เปBนต7น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)   ตาม
ยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.6  ข7อ 4  หน7า  41 

 (9)  ค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ   ตั้งไว7  45,000.00  บาท 
       เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ขององค3การบริหารส�วน

ตําบล เช�น ค�าจ7างเหมาจัดเวทีพร7อมเครื่องเสียงและดนตรี , ค�าของขวัญและรางวัลสําหรับเด็ก ค�าอาหาร
และเครื่องดื่ม ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.2  ข7อ 
4  หน7า  30                 

(10)  ค�าใช7จ�ายโครงการจัดกิจกรรมวันแม�    ตั้งไว7  20,000.00  บาท   
                                    เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันแม�แห�งชาติ 12 สิงหาคม เช�น ค�าอาหาร 
ค�าของขวัญ ของรางวัล ให7กับผู7เข7าร�วมกิจกรรมและผู7ได7รับการคัดเลือกในตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 4  แนวทางที่ 4.3  ข7อ 2  หน7า 49 
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(11)  ค�าใช7จ�ายโครงการจัดกิจกรรมวันพ�อ    ตั้งไว7  30,000.00   บาท    
      เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานวันพ�อแห�งชาติ 5 ธันวาคม  เช�น ค�าอาหาร 

ค�าของขวัญ ของรางวัล ให7กับผู7เข7าร�วมกิจกรรมและผู7ได7รับการคัดเลือกในตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 4  แนวทางที่  4.3  ข7อ 1  หน7า 49 

(12)  ค�าใช7จ�ายในการเตรียมทีมนักกีฬาเข7าร�วมแข�งขันกีฬา  ตั้งไว7 100,000.00  บาท   
       เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดการแข�งขันหรือจัดส�งนักกีฬาซึ่งเปBนตัวแทนของ

องค3การบริหารส�วนตําบลเข7าร�วมแข�งขันกับส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดแข�งขันขึ้นเพื่อใช7จ�ายเปBน
ค�าชุดแข�งขัน , ค�าพาหนะเดินทาง , ค�าอาหาร, ค�าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู7ฝVกสอน ,ค�าสมัคร เปBนต7น ตั้งจ�าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 8 หน7า 39 

(13)  ค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชน   ตั้งไว7  40,000.00  บาท 
      เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมของสภาเยาวชนตําบลจําป5าหวาย หรือ

การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข7อง  เช�น ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าตอบแทนวิทยากร เปBนต7น ตั้ง
จ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน 
(00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งของชุมชน (00252)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 
ข7อ 1 หน7า 32 

        (14)  ค�าใช7จ�ายโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย3   ตั้งไว7  15,000.00   บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการให7ความรู7และสร7างจิตสํานึกส�งเสริมและให7ความรู7
ด7านคุณธรรมจริยธรรมแก�ประชาชนในพื้นที่ตําบล เพื่อให7นําไปใช7ในวิถีชีวิตความเปBนอยู� ตลอด จนการดํารง
ชีพของคนในชุมชน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)      ตามยุทธ3
ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.2  ข7อ 6 หน7า  30 

(15)  ค�าใช7จ�ายโครงการฝVกซ7อมแผนปLองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ตั้งไว7 15,000.00  บาท 
                เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการเข7ารับการฝVกซ7อมแผนปLองกันบรรเทาสาธารณภัย
ของหน�วยงานกู7ชีพ กู7ภัย เพื่อช�วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต�างๆ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
ด7านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปLองกันภัยฝ5ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 4  แนวทางที่ 4.2  ข7อ 2  หน7า 47 
          (16)  ค�าใช7จ�ายจัดงานวัน อปพร. ตําบลจําป5าหวาย  ตั้งไว7  20,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงานวัน อปพร.ตําบลจําป5าหวาย  ประกอบด7วย 
ค�าวัสดุอุปกรณ3 ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหาร  เครื่องดื่ม สําหรับผู7เข7ารับการฝVกอบรมหรือทํากิจกรรม 
เปBนต7น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานปLองกันภัยฝ5ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.3  ข7อ 4 
หน7า  32 
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(17)  ค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมของผู7สูงอายุ  ตั้งไว7  30,000.00  บาท 
              เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมของผู7สูงอายุ หรือการดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข7อง เช�นค�าอาหาร  ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุน
ความเข7มแข็งของชุมชน (00252)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.5  ข7อ 2 หน7า  38 

  (18)  ค�าใช7จ�ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร7อน   ตั้งไว7  25,000.00  บาท 
             เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร7อน โดยจ�ายเปBนค�าวัสดุอุปกรณ3เพื่อใช7สําหรับการดําเนินโครงการฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งจ�าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.2  ข7อ 
5  หน7า 30 
            (19)  ค�าใช7จ�ายโครงการค�ายมวยเยาวชน   ตั้งไว7   30,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการค�ายมวยเยาวชน เช�น ค�าจัดทําเวทีมวย ค�า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ3ในการชกมวย   ค�าจ7างครูฝVกสอนมวย ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุน
ความเข7มแข็งของชุมชน (00252)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่  2  แนวทางที่ 2.6  ข7อ 7  หน7า  41 
                     (20)  ค�าใช7จ�ายโครงการข�วงปSญญา   ตั้งไว7  30,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการข�วงปSญญา โดยจ�ายเปBน
ค�าวัสดุอุปกรณ3เพื่อใช7สําหรับการดําเนินโครงการฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในงานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท7องถิ่น (00263)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 7  หน7า  35 
   (21)  ค�าใช7จ�ายในการจัดทําประชาคมตําบล  ตั้งไว7   15,500.00  บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดทําประชาคมตําบล ประจําป� 2556 ของ
องค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏด7านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน (00250)  งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งชุมชน 
(00252) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5  แนวทางที่ 5.2  ข7อ 1  หน7า  51 
   (22)  ค�าใช7จ�ายโครงการบัณฑิตน7อย  ตั้งไว7  20,000.00   บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการบัณฑิตน7อยของศูนย3พัฒนาเด็กเล็กตําบล
จําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข7อ 
10 หน7า 35 
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(23)  ค�าใช7จ�ายโครงการแหล�งเรียนรู7นอกห7องเรียน  ตั้งไว7  5,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการแหล�งเรียนรู7นอกห7องเรียนของศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  
แนวทางที่ 2.4  ข7อ 13  หน7า 36 
   (24)  ค�าใช7จ�ายโครงการหนูน7อยฟSนสวย  ตั้งไว7  10,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการหนูน7อยฟSนสวยของศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 
16  หน7า 36 

(25)  ค�าใช7จ�ายโครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ตั้งไว7   5,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของศูนย3
พัฒนาเด็กเล็กตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  
แนวทางที่ 2.4  ข7อ 19  หน7า 37 
   (26)  ค�าใช7จ�ายโครงการกีฬาสัมพันธ3     ตั้งไว7  10,000.00  บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ3ของศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลจําป5าหวาย ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 
20  หน7า 37 
   (27)  ค�าใช7จ�ายโครงการรณรงค3ปLองกันและกําจัดโรคพืช  ตั้งไว7  40,000.00 บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค3ปLองกันและ
กําจัดโรคพืช  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านการเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร 
(00320)  งานส�งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 1  แนวทางที่ 1.4  ข7อ 4  หน7า  28  

 (28)  ค�าใช7จ�ายโครงการจ7างนักเรียนนักศึกษาช�วงปQดภาคเรียน  
ตั้งไว7  40,000.00  บาท 

       เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายตามโครงจ7างนักเรียนนักศึกษาช�วงปQดภาคเรียน เพื่อเปBน
การส�งเสริมสําหรับเด็กที่ต7องการมีรายได7ช�วยเหลือผู7ปกครองที่มีรายได7น7อยในช�วงปQดภาคเรียน ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานศึกษา
ไม�กําหนดระดับ (00214)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 22  หน7า  37 
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             (29)  ค�าใช7จ�ายโครงการส�งเสริมการเรียนรู7เศรษฐกิจพอเพียง  
ตั้งไว7  46,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการส�งเสริมกระบวนการ
เรียนรู7เศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทําเปBนศูนย3เรียนรู7ในที่ทําการ อบต.ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
ด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร7างความเข7มแข็งชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุน
ความเข7มแข็งของชุมชน (00252)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 1  แนวทางที่ 1.4  ข7อ 2  หน7า  27 
 

2.2.4  ประเภทรายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย3สิน (320400)  
ตั้งไว7  50,000.00  บาท   

  เพื่อจ�ายเปBนค�าบํารุงรักษาซ�อมแซมครุภัณฑ3 และซ�อมแซมทรัพย3สินอื่น ๆ   
เช�นเครื่องคอมพิวเตอร3  เครื่องพิมพ3ดีด  เครื่องอัดสําเนา เครื่องปรับอากาศ  เครื่องถ�ายเอกสาร  รถยนต3
รถจักรยานยนต3  อาคารสํานักงาน วัสดุต�างๆ ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด7านงานบริหารทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.3  ค�าวัสดุ (533000)   ตั้งไว�   1,775,820.00  บาท    แยกเปBน 
2.3.1  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน (330100)    ตั้งไว7  80,000.00   บาท  

                              เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ3เครื่องใช7ต�าง ๆ  เช�น  กระดาษถ�ายเอกสาร , แฟLม
เอกสาร ,หมึกถ�ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ3เครื่องเขียนในสํานักงาน ฯลฯ  ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได7   ด7านงานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)    

2.3.2  ประเภทค�าวัสดุงานบ7านงานครัว (330300)    ตั้งไว7  30,000.00   บาท  
                              เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุงานบ7านงานครัวเพื่อใช7ในกิจการของ อบต.และจ�ายเปBนค�า
น้ําสะอาดที่ใช7ดื่มในสํานักงาน ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฎในด7านงานบริหารทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111)    

2.3.3   ประเภทค�าอาหารเสริม (นม) (330400)    ตั้งไว7  925,820.00 บาท  
                               เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กภายในศูนย3
พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนระดับก�อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา  ดังนี้ 
                               - สําหรับเด็กก�อนวันเรียน ภายในศูนย3เด็กเล็กตําบลจําป5าหวาย  จํานวน  165  คน  
คนละ 7 บาท : วัน โดยจัดหาอาหารเสริม(นม)  จํานวน 280 วัน  เปBนเงิน  323,400.00 บาท    
                               - สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่  จํานวน   331   คน  คนละ 
7 บาท : วันโดยจัดหาอาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร3ไรส3  และชนิด ยู เอช ที   จํานวน  260 วัน   เปBนเงิน  
602,420.00  บาท 

ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  
แนวทางที่ 2.4  ข7อ 1  หน7า  34   
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2.3.4  ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700)   ตั้งไว7  30,000.00  บาท  

                              เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได7 ปรากฎในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.3.5  ประเภทค�าวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหล�อลื่น(330800)   ตั้งไว7  200,000.00  บาท   
 เพื่อจ�ายเปBนค�าวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิง , น้ํามันหล�อลื่น  และบํารุงรักษารถยนต3และ

รถจักรยานยนต3  ที่ใช7ในการปฏิบัติราชการของ อบต. ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในด7านงาน
บริหารทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  2.3.6  ประเภทค�าวัสดุวิทยาศาสตร3และการแพทย3 (330900)  ตั้งไว7  20,000.00  บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร3และการแพทย3 เช�น ถุงมือ สําลี ผ7าพันแผล 
แอลกอฮอล3 น้ํายาต�างๆ ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.3.7  ประเภทค�าวัสดุการเกษตร (331000)   ตั้งไว7  20,000.00  บาท  
  เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ3การเกษตรต�างๆ  เช�น สารเคมีปLองกันและกําจัด

สัตว3และศัตรูพืช พันธุ3พืช ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320)  งานส�งเสริมการเกษตร (00321)   

2.3.8  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร3 (331400)   ตั้งไว7  50,000.00  บาท  
  เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร3 เช�นแผ�นดิสก3 โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข7อง

กับคอมพิวเตอร3 ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110)   งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.3.9  ประเภทค�าวัสดุเพื่อการศึกษาสําหรับศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก (331500)  
ตั้งไว7  300,000.00  บาท 

  เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาศูนย3พัฒนาเด็กเล็กตําบลจําป5าหวาย  เช�น 
ของเล�นพัฒนาทักษะ เกมส3 สมุด ดินสอ ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด7านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ3
ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 6  หน7า  34 

2.3.10 ประเภทค�าวัสดุเครื่องแต�งกายเด็กสําหรับศูนย3พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งไว7  90,000.00 บาท 
   เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อเครื่องแต�งกายเด็กเล็ก  สําหรับศูนย3พัฒนาเด็กเล็กตําบลจํา
ป5าหวาย เช�น เครื่องนอน เสื้อผ7า เครื่องแต�งกาย ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด7านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 6  หน7า  34 
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2.3.11 ประเภทค�าวัสดุเครื่องแต�งกายสําหรับผู7ด7อยโอกาส (331200)  

ตั้งไว7   30,000.00   บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อเครื่องนุ�งห�ม สําหรับผู7ด7อยโอกาส, ผู7พิการ, ผู7สูงอายุ , ผู7ติดเช้ือ

เอดส3  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห3 (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห3 (00232) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่  
2.5 ข7อ 1  หน7า 38 
 
 

2.4 หมวดค�าสาธารณูปโภค (534000)  ตั้งไว�  252,000.00  บาท   แยกเปBน 
2.4.1  ประเภทค�าไฟฟLา (340100)   ตั้งไว7  200,000.00   บาท 

 เพื่อจ�ายเปBนค�าบริการไฟฟLาสําหรับที่ทําการองค3การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได7  ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  

2.4.2  ประเภทค�าน้ําประปา (340200)   ตั้งไว7  20,000.00  บาท  
 เพื่อจ�ายเปBนค�าน้ําประปาที่ใช7ในอาคารที่ทําการองค3การบริหารส�วนตําบล ตั้งจ�าย

จากเงินรายได7 ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111)  

2.4.3  ประเภทค�าโทรศัพท3 (340300)   ตั้งไว7  17,000.00   บาท 
 เพื่อจ�ายเปBนค�าบริการโทรศัพท3สําหรับใช7ติดต�องานราชการ  ขององค3การบริหาร

ส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   
งานบริหารทั่วไป (00111)  

2.4.4  ประเภทค�าไปรษณีย3,ค�าธนาณัติ,ค�าซื้อดวงตราไปรษณีย3อากร (340400) 
ตั้งไว7 15,000.00  บาท 

เพื่อจ�ายเปBนค�าไปรษณีย3 , ค�าธนาณัติ, ค�าซื้อดวงตราไปรษณีย3อากร   ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได7 ปรากฏในด7านงานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  

 

3.  งบลงทุน (540000)   ตั้งไว�   79,900.00  บาท 
     หมวดค�าครุภัณฑ�ที่ดินและสิงก�อสร�าง     ตั้งไว�  79,900.00   บาท 

 3.1  ค�าครุภัณฑ� (541000)   ตั้งไว�   79,900.00  บาท 
   3.1.1  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (410100)    ตั้งไว�   17,900.00  บาท 

(1)  ตู7กระจกแบบบานเลื่อน    ตั้งไว7   7,400.00    บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อตู7กระจก 2 ช้ัน แบบบานเลื่อน  จํานวน  2  ตู7 ราคาตู7ละ 
3,700.00  บาท ตามแบบที่มีจําหน�ายทั่วไปตามท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงาน
ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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(2)  ตู7เหล็ก 2 บาน   ตั้งไว7  4,500.00   บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อตู7เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู7 ตามแบบที่มีจําหน�ายทั่วไป
ตามท7องตลาด ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)    
   (3)  เครื่องทําน้ําร7อน-น้ําเย็น   ตั้งไว7   6,000.00   บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร7อน – น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะ
พื้นฐานโดยมีระบบจ�ายน้ําแบบ 2 ก]อกคู� แยกน้ําร7อนและน้ําเย็น  ตามที่มีจําหน�ายทั่วไปตามท7อง ตลาด   ตั้ง
จ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 

 

3.1.2   ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (411600)   ตั้งไว7   62,000.00  บาท  
 (1)  เครื่องคอมพิวเตอร3   ตั้งไว7   52,000.00  บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อคอมพิวเตอร3แบบตั้งโต]ะ พร7อมอุปกรณ3 จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  26,000.00  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น7อยกว�า 4 แกนหลัก (4core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาการไม�น7อยกว�า2.5GHz และมีความเร็วของหน�วยความจํา 
หรือมี  HTT ขนาดไม�น7อยกว�า 1,006 MHz จํานวน 1 หน�วย 

- มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน�วยความจําไม�
น7อยกว�า 512 MB  

- มีหน�วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว�าหรือมีขนาดไม�น7อยกว�า 4GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข7อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุ ไม�น7อย

กว�า 1 TB หรือ 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเช่ือมระบบเครือข�ายแบบ 10/100/1000Mbps จํานวนไม�น7อยกว�า 1 ช�อง  
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม�น7อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�น7อยกว�า 18 

นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 
-   ซอฟต3แวร3ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร7อมใช7งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต7องตามกฎหมาย                   
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 
ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหาร 

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
 
 



 

 
- 52 - 

 

(2)  โตLะวางคอมพิวเตอร�พร�อมเก�าอี้   ตั้งไว�  10,000.00  บาท  
       เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อโต]ะวางคอมพิวเตอร3พร7อมเก7าอี้ จํานวน 2 ชุด ราคาชุด

ละ 5,000.00 บาท  ตามแบบที่มีจําหน�ายในท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงาน
ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

4.  งบเงินอุดหนุน (560000)  ตั้งไว�  1,052,600.00  บาท 
             4.1   หมวดเงินอุดหนุน (561000)   ตั้งไว�  1,052,600.00  บาท    แยกเปBน  

4.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส�วนราชการ (610200)  ตั้งไว�  955,600.00  บาท  
(1)  อุดหนุนค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา   

ตั้งไว7  860,600.00  บาท        
               เพื่ออุดหนุนให7กับโรงเรียนบ7านจําป5าหวาย , โรงเรียนบ7านดาวเรือง   เปBนค�าจัด
ทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนตั้งแต�ช้ันก�อนประถมถึงช้ันประถมศึกษา จํานวน 331 คน คนละ 13 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)   
แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 
2.4 ข7อ 2  หน7า 34  

 (2)  อุดหนุนการแข�งขันกีฬา - กรีฑากลุ�มโรงเรียนเมืองพะเยา   
 ตั้งไว7  20,000.00  บาท 
              เพื่อเงินอุดหนุนให7กับโรงเรียนบ7านจําป5าหวาย เพื่อเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดการ
แข�งขันกีฬา-กรีฑากลุ�มโรงเรียนเมืองพะเยา ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3
ที่ 2 แนวทางที่ 2.4 ข7อ 4 หน7า  34 

(3)  อุดหนุนโครงการแข�งขันกีฬา-กรีฑาสัมพันธ3   ตั้งไว7  30,000.00   บาท     
      เพื่ออุดหนุนให7กับโรงเรียนบ7านจําป5าหวาย เพื่อจัดกิจกรรมการแข�งขัน 

กีฬา-กรีฑาสัมพันธ3ของโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3
ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่  2.2  ข7อ 3  หน7า  34 

(4)  อุดหนุนโครงการเข7าค�ายพุทธบุตรโรงเรียนบ7านจําป5าหวาย   
ตั้งไว7  25,000.00  บาท  

    เพื่ออุดหนุนให7กับโรงเรียนบ7านจําป5าหวาย  เพื่อดําเนินการตามโครงการ 
เข7าค�ายพุทธบุตร เพื่อส�งเสริมให7เด็กในเรียนในพื้นที่ได7มีจิตสํานึก มีจริยธรรมเพื่อใช7ในการศึกษาและการ
ดําเนินชีวิต  ตั้ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.4  ข7อ 5 
หน7า 34  
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          (5)  อุดหนุนโครงการเข7าค�ายพุทธบุตรโรงเรียนบ7านดาวเรือง ตั้งไว7 20,000.00 บาท    

               เพื่ออุดหนุนให7กับโรงเรียนบ7านดาวเรือง      เพื่อดําเนินการตามโครงการ 
เข7าค�ายพุทธบุตรเพื่อส�งเสริมให7เด็กในเรียนในพื้นที่ได7มีจิตสํานึก มีจริยธรรมเพื่อใช7ในการศึกษาและการ
ดําเนินชีวิต ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา 
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.4  ข7อ 5 หน7า  34 
 

4.1.2  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปIนสาธารณประโยชน�  (610400) 

ตั้งไว�   97,000.00   บาท  
          (1)  อุดหนุนงานพิธีบวงสรวงพ�อขุนงําเมือง   ตั้งไว7   5,000.00    บาท 

     เพื่ออุดหนุนให7มูลนิธิพ�อขุนงําเมืองจังหวัดพะเยาเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดงาน 
พิธีบวงสรวงพ�อ ขุนงําเมือง เพื่อจัดเตรียมขบวนต�างๆ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่2 แนวทางที่ 2.2 ข7อ 11 หน7า 31  

     (2)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ7านในการจัดงานวันหอมแดงจําป5าหวาย               
ตั้งไว7   26,000.00   บาท   

     เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู�บ7านใช7จ�ายในการจัดเตรียมขบวนของหมู�บ7าน 
เข7าร�วมงานวันหอมแดง  จํานวน  13  หมู�บ7าน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านการเศรษฐกิจ 
(00300)  แผนงานการเกษตร (00320)   งานส�งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 1  แนวทางที่ 
1.4  ข7อ 3  หน7า  27  

(3)   อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห�  12 ราศี    ตั้งไว7  26,000.00  บาท 
       เพื่ออุดหนุนให7กับคณะกรรมการหมู�บ7านเพื่อจัดงานเตรียมขบวนร�วมงาน

ประเพณีแห� 12 ราศี  ในวันสงกรานต3 จํานวน 13 หมู�บ7าน ๆ ละ 2,000.00  บาท    ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท7องถิ่น (00263)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.2  ข7อ 8 หน7า  31 

(4)  อุดหนุนกิจกรรมกลุ�มพัฒนาสตรีตําบลจําป5าหวาย      ตั้งไว7  30,000.00  บาท  

      เพื่ออุดหนุนกลุ�มพัฒนาสตรีตําบลจําป5าหวาย ในการจัดกิจกรรมในวันสตรีสากล 
เช�น การประชุมสัมมนา การละเล�น การประกวด  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร7างความเข7มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.3  ข7อ 3 หน7า  32  
         (5)  อุดหนุนโครงการฝVกอบรมลูกเสือชาวบ7าน      ตั้งไว7  10,000.00  บาท 
     เพื่ออุดหนุนให7กับสํานักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ในการจัดการฝVกอบรมลูกเสือ
ชาวบ7าน ประจําป� 2556 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สร7างความเข7มแข็งของชุมชน (00250) งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข7มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธ3
ศาสตร3ที่  4  แนวทางที่  4.3  ข7อ 3  หน7า  49  
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5.  งบรายจ�ายอื่น (550000)    ตั้งไว�  100,000.00  บาท 

หมวดรายจ�ายอื่น (551000)    ตั้งไว�  100,000.00   บาท        

5.1   ประเภทค�าปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ตั้งไว7  100,000.00  บาท 
            เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดหาสิ่งอุปโภค บรโิภค ในการให7ความช�วยเหลือประชาชนที่ได7รับ
ความเดือนร7อนจากภัยสาธารณะต�างๆ เช�น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย เปBนต7น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปLองกันภัยฝ5ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 4  แนวทางที่ 4.2  ข7อ 4 หน7า 47 
 

 
 

*************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองคลัง 

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

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น  1,695,850.00  บาท   แยกเปIน 
1. งบบุคลากร (520000)    ตั้งไว�   1,060,800.00  บาท  

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ'ายประจํา) (522000)    ตั้งไว�  1,060,800.00  บาท 
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)   ตั้งไว7  775,000.00  บาท   
        เพื่อจ�ายเปBนเงินเดือนให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7าน 

บริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต�างๆ (220200)   ตั้งไว7  178,080.00  บาท   

เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางข7าราชการองค3การบริหารส�วนตําบล รับรองว�าคุณวุฒินั้นเปBนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งที่ได7รับแต�งตั้งให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงาน
ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  1.1.3  ประเภทเงินค�าจ7างพนักงานจ7าง  (220600)      ตั้งไว7   77,000.00   บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างพนักงานจ7างรายเดือนให7แก�พนักงานจ7างองค3การบริหารส�วน
ตําบล   ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งาน
บริหารทั่วไป (00111) 
  1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ7าง (220700)   ตั้งไว7   30,720.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให7แก�พนักงานจ7างองค3การบริหารส�วนตําบล   
ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป (00111) 
 

2.  งบดําเนินการ  (530000)  ตั้งไว�   594,100.00  บาท 
 หมวดค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ   ตั้งไว�  594,100.00   บาท 
 2.1   ค�าตอบแทน (531000)   ตั้งไว�  294,100.00  บาท 

2.1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน3แก�องค3การบริหารส�วนตําบล 
(310100)  ตั้งไว7   80,000.00   บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนเงินประโยชน3ตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ สําหรับข7าราชการหรือพนักงาน
ส�วนตําบลและพนักงานจ7างขององค3การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงาน
ทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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2.1.2  ประเภทค�าเช�าบ7าน (310400)    ตั้งไว7   63,000.00   บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าสวัสดิการค�าเช�าบ7าน ค�าเช�าซื้อ ของพนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�าย 

จากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

2.1.3  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว7  51,100.00   บาท 
         เพื่อจ�ายเปBนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจาก 

เงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป 
(00111) 

2.1.4   ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั้งไว7  100,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบล   ตั้งจ�ายจากเงิน

รายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 

2.2   ค�าใช�สอย (532000)    ตั้งไว�    230,000.00     บาท 

2.2.1   ประเภทรายจ�ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (320100)  ตั้งไว7  30,000.00   บาท   
   (1)   ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียน    ตั้งไว7   30,000.00  บาท 

                เพื่อจ�ายเปBนค�าธรรมเนียมต�าง ๆ หรือค�าลงทะเบียน ในการฝVกอบรมสัมมนา , 
ประชุมของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ7าง ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป 
(00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.3  ข7อ 
1 หน7า 52 

2.2.2  ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม�เข7าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น  
(320300)    ตั้งไว7    200,000.00    บาท  

(1)  ค�าใช7จ�ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว7   50,000.00   บาท 
     เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการเดินทางไปราชการ เช�น  ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก   

ค�าเบี้ยเลี้ยง และค�าใช7จ�ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   (2)  ค�าใช7จ�ายโครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี   ตั้งไว7   150,000.00 บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี เช�น ค�าจ7าง/ค�าตอบแทน 
ค�าวัดสุอุปกรณ3 ค�าครุภัณฑ3 ค�าตอบแทนค�านอกเวลา และค�าใช7จ�ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  
(00113)  ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ข7อ 2 หน7า 50 
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2.3  ค�าวัสดุ(533000)    ตั้งไว�รวม  70,000.00  บาท    แยกเปBน 

2.3.1   ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน (330100)     ตั้งไว7   30,000.00    บาท 
  เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช7ภายในสํานักงาน เช�น ปากกา ดินสอ   

กระดาษถ�ายเอกสาร แบบพิมพ3ต�างๆ ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)   

2.3.2  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร3  (331400)     ตั้งไว7  30,000.00   บาท  
                              เพื่อจ�ายเปBนค�าวัสดุคอมพิวเตอร3 เช�น อุปกรณ3ประกอบคอมพิวเตอร3 หมึกสําหรับ
คอมพิวเตอร3 และอื่นๆฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  2.3.3  ประเภทค�าแบบพิมพ3  แบบบัญชีและใบอนุญาต  ตั้งไว7   10,000.00    บาท 
           เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อแบบพิมพ3 แบบบัญชี ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตต�างๆ ของ
หน�วยงานกองคลัง ตั้งจ�ายจากเงินรายได7   ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

3. งบลงทุน (540000)     ตั้งไว�  40,950.00   บาท 
       หมวดค�าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง    ตั้งไว�    40,950.00   บาท 

  3.1  หมวดค�าครุภัณฑ� (541000)     ตั้งไว�  40,950.00   บาท 
     3.1.1  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน  (410100)   ตั้งไว�   14,950.00  บาท 

   (1)  ตู7เหล็ก 2 บาน   ตั้งไว7  4,500.00   บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อตู7เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู7 ตามแบบที่มีจําหน�ายทั่วไป
ตามท7องตลาด ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารทั่วไป 
(00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   (2)  ตู7กระจกแบบบานเลื่อน    ตั้งไว7   3,700.00    บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อตู7กระจก 2 ช้ัน แบบบานเลื่อน  จํานวน  1  ตู7  ตามแบบที่
มีจําหน�ายทั่วไปตามท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
   (3)  เก7าอี้เบาะนวม   ตั้งไว7   3,750.00  บาท 
         เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อเก7าอี้เบาะนวม ราคาตัวละ 750.00 บาท จํานวน 5 ตัว 
ตามแบบที่มีจําหน�ายทั่วไปตามท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
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   (4)  เก7าอี้น่ังมีพนัก   ตั้งไว7  3,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อเก7าอี้ทํางาน ราคาตัวละ 750.00 บาท  จํานวน 4 ตัว ตาม
แบบที่มีจําหน�ายทั่วไปตามท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
  

3.1.2   ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (411600)   ตั้งไว7   26,000.00   บาท  
(1)  เครื่องคอมพิวเตอร3     ตั้งไว7   26,000.00   บาท 

       เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อคอมพิวเตอร3แบบตั้งโต]ะ พร7อมอุปกรณ3 จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น7อยกว�า 4 แกนหลัก (4core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาการไม�น7อยกว�า2.5GHz และมีความเร็วของหน�วยความจํา 
หรือมี  HTT ขนาดไม�น7อยกว�า 1,006 MHz จํานวน 1 หน�วย 

- มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน�วยความจําไม�
น7อยกว�า 512 MB  

- มีหน�วยความจําหลัก(RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว�าหรือมีขนาดไม�น7อยกว�า 4GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข7อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุ ไม�น7อย

กว�า 1 TB หรือ 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเช่ือมระบบเครือข�ายแบบ 10/100/1000Mbps จํานวนไม�น7อยกว�า 1 ช�อง  
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม�น7อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�น7อยกว�า 18 

นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 
-   ซอฟต3แวร3ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร7อมใช7งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต7องตามกฎหมาย                   
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 
ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหาร 

ทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองช�าง 
------------------------------ 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น     ตั้งไว�   3,956,500.00   บาท     แยกเปIน 
1. งบบุคลากร (520000)    ตั้งไว�    820,500.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ'ายประจํา)  (522000)    ตั้งไว�   820,500.00   บาท 
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100)    ตั้งไว7  555,500.00  บาท   
       เพื่อจ�ายเปBนเงินเดือนให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7าน

บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)    

1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต�างๆ    (220200)   ตั้งไว7  40,200.00   บาท   
 เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.

หรือคณะกรรมการกลางข7าราชการองค3การบริหารส�วนตําบล รับรองว�าคุณวุฒินั้นเปBนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน�งที่ได7รับแต�งตั้งให7แก�พนักงานส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    
  1.1.3  ประเภทเงินค�าจ7างพนักงานจ7าง  (220600)    ตั้งไว7  154,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างพนักงานจ7างรายเดือนให7แก�พนักงานจ7าง    ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  
ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (00241)    
  1.1.4  ประเภทเงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงานจ7าง  (220700)  ตั้งไว7  70,800.00   บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวให7แก�พนักงานจ7าง  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 
ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (00241)    

2.  งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว�  896,000.00   บาท 
 หมวดค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ   ตั้งไว�  896,000.00   บาท 
 2.1  ค�าตอบแทน (531000)      ตั้งไว�   156,000.00   บาท 

2.1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน3แก�องค3การบริหารส�วนตําบล 
(310100)   ตั้งไว7   50,000.00   บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนเงินประโยชน3ตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ สําหรับข7าราชการหรือพนักงาน
ส�วนตําบล และพนักงานจ7างขององค3การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)    
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2.1.2  ประเภทค�าเช�าบ7าน (310400)    ตั้งไว7  36,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าสวัสดิการค�าเช�าบ7าน ค�าเช�าซื้อ ของพนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�าย 

จากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    

2.1.3  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั้งไว7  30,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให7แก�พนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจาก 

เงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    

2.1.4   ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  (310600)     ตั้งไว7  40,000.00  บาท 
          เพื่อจ�ายเปBนค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบล   ตั้งจ�ายจากเงิน

รายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)    

2.2  ค�าใช�สอย (532000)   ตั้งไว�  380,000.00   บาท 

2.2.1  ประเภทรายจ�ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (320100)    ตั้งไว7  90,000.00   บาท   
(1)   ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียน    ตั้งไว7  40,000.00  บาท 

                เพื่อจ�ายเปBนค�าธรรมเนียมต�าง ๆ หรือค�าลงทะเบียน ในการฝVกอบรมสัมมนา , 
ประชุมของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ7าง ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  ตาม
ยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.3  ข7อ 1 หน7า 52 

   (2)  ค�าจ7างเหมาบริการอื่นๆ    ตั้งไว7  50,000.00  บาท  
                                     เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างเหมาบริการอื่นๆ  เช�น  ค�าจ7างเหมาถ�ายเอกสารแบบแปลน    
และจ7างเหมาแรงงานอื่นๆ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  

2.2.2 ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม�เข7าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น  
(320300)   ตั้งไว7   90,000.00    บาท  

(1)  ค�าใช7จ�ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว7  40,000.00  บาท   
     เพื่อจ�ายเปBนค�าเดินทางไปราชการของพนักงานส�วนตําบลและลูกจ7าง เช�นค�าเบี้ย

เลี้ยงเดินทาง  ค�าพาหนะ ค�าเช�าที่พัก และค�าใช7จ�ายที่จําเปBนอื่น ๆ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7   ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)    
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(2)  ค�าใช7จ�ายโครงการรังวัดที่ดินสําหรับที่หลวง   ตั้งไว7  50,000.00  บาท 
    เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7าง ค�าตอบแทน และใช7จ�ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเข7ารังวัดที่ดิน

สําหรับที่หลวง  ในเขตพื้นที่ตําบลจําป5าหวาย  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด7านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) 
ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ข7อ 7 หน7า 47 

2.2.3  ประเภทรายจ�ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย3สิน (320400)  
ตั้งไว7  200,000.00   บาท   

เพื่อจ�ายเปBนค�าซ�อมถนนภายในหมู�บ7าน    ถนนเพื่อการเกษตร  อาคาร    ทาง   
ระบายน้ํา  ประปาหมู�บ7าน ฝายน้ําล7นและสิ่งก�อสร7างอื่นๆที่อยู�ในความรับผิดชอบขององค3การบริหารส�วน
ตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 ข7อ7 หน7า 47 

2.3  ค�าวัสดุ (533000)    ตั้งไว�รวม  360,000.00   บาท    แยกเปBน 

2.3.1   ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  (330100)     ตั้งไว7   20,000.00  บาท 
  เพื่อจ�ายเปBนค�าซื้อวัสดุอุปกรณ3 กระดาษไข กระดาษพิมพ3เขียว ปากการอตติ้ง  

ดินสอ  อุปกรณ3เขียนแบบต�าง ๆ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7    ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 
แนวทางที่ 5.4  ข7อ 1 หน7า 55 

2.3.2  ประเภทค�าวัสดุไฟฟLาและวิทยุ  (330200)   ตั้งไว7  100,000.00  บาท   
                              เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ3ไฟฟLา เช�นฟQวส3เบรกเกอร3 คอนเดนเซอร3 สวิทซ3ไฟ   
หลอดไฟฟLา ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 1  แนวทางที่ 
1.5  ข7อ 2 หน7า 30 

2.3.3  ประเภทค�าวัสดุก�อสร7าง (330600)    ตั้งไว7  200,000.00  บาท     
         เพื่อจ�ายเปBนค�าซื้อวัสดุที่ใช7ในการก�อสร7าง เช�น ไม7  ตะปู  สี ปูนซีเมนต3  ทราย   หิน 

ฯลฯ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.1  ข7อ 7 
หน7า 47 

2.3.4  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร3   (331400)    ตั้งไว7  40,000.00  บาท  
                              เพื่อจ�ายเปBนค�าวัสดุคอมพิวเตอร3 เช�น อุปกรณ3ประกอบคอมพิวเตอร3 หมึกสําหรับ
คอมพิวเตอร3 และอื่นๆ   ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  
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3.  งบลงทุน (540000)   ตั้งไว�   2,240,000.00  บาท 

หมวดค�าครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง     ตั้งไว�   2,240,000.00   บาท 
 3.1  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง (542000)     ตั้งไว�   2,240,000.00  บาท 

       3.1.1  ประเภทโครงการก�อสร7างดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู�ที่ 10   ตั้งไว7  215,000.00  บาท 
                         เพื่อก�อสร7างดาดคอนกรีตลําเหมือง หมู�ที่ 10 ขนาดปากกว7าง 0.40 ม. ก7นกว7าง 0.20 ม.   
ลึกเฉลี่ย 0.45 ม. หนา 0.07 ม.   ยาว 516 ม. พร7อมวางท�อขนาด  Ø  0.20 ม. จํานวน 114 ท�อน และ ท�อ
ขนาด Ø 0.30 ม. จํานวน 5 ท�อน พร7อมปLายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค3การบริหารส�วน
ตําบลจําป5าหวาย   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟLาและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร3ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ข7อ 6 หน7า 25 

       3.1.2  ประเภทโครงการก�อสร7างอาคารอเนกประสงค3    ตั้งไว7  2,025,000.00  บาท 
                           เพื่อก�อสร7างอาคารอเนกประสงค3 ขนาดกว7าง 16 เมตร  ยาว 32 เมตร  สําหรับใช7ใน
การจัดประชุมและกิจกรรมต�างๆ ของประชาชน ชุมชน และหน�วยงานราชการต�างๆ พร7อมปLายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค3การบริหารส�วนตําบลจําป5าหวาย   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน  (00241) ตามยุทธศาสตร3ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข7อ 7 หน7า 23 

 

   
 

*************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

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

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น   1,281,950.00  บาท     แยกเปIน 
1. งบบุคลากร (520000)    ตั้งไว�  491,000.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ'ายประจํา) (522000)     ตั้งไว�  491,000.00  บาท 
                1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)   ตั้งไว7  471,000.00   บาท   
                        เพื่อจ�ายเปBนเงินเดือนให7แก�พนักงานส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) 
                1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มต�างๆ (220200)   ตั้งไว7  20,000.00   บาท   

   เพื่อจ�ายเปBนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางข7าราชการองค3การบริหารส�วนตําบลรับรองว�าคุณวุฒินั้นเปBนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�งที่ได7รับแต�งตั้งให7แก�พนักงานส�วนตําบล ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

2.  งบดําเนินการ (530000)      ตั้งไว�  486,000.00  บาท 
 หมวดค�าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ    ตั้งไว�  486,000.00  บาท 
 2.1  ค�าตอบแทน (531000)   ตั้งไว�  136,000.00  บาท 

      2.1.1  ประเภทค�าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน3แก�องค3การบริหารส�วนตําบล 
(310100)  ตั้งไว7  50,000.00   บาท 
       เพื่อจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนคณะกรรมการฯ และเงินประโยชน3ตอบแทนอื่นเปBนกรณี
พิเศษ สําหรับข7าราชการหรือพนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ7างขององค3การบริหารส�วนตําบล  ตั้งจ�าย
จากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

      2.1.2  ประเภทค�าเช�าบ7าน (310400)   ตั้งไว7  36,000.00  บาท 
                         เพื่อจ�ายเปBนค�าสวัสดิการค�าเช�าบ7าน ค�าเช�าซื้อ ของพนักงานส�วนตําบล  ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
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2.1.3   ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั้งไว7   50,000.00  บาท 
                              เพื่อจ�ายเปBนค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบล   ตั้งจ�ายจากเงิน
รายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 

2.2  ค�าใช�สอย (532000)    ตั้งไว�  330,000.00  บาท 

2.2.1   ประเภทรายจ�ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว7  40,000.00   บาท   
(1)  ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียน   ตั้งไว7  20,000.00  บาท 

               เพื่อจ�ายเปBนค�าธรรมเนียมต�าง ๆ หรือค�าลงทะเบียน ในการฝVกอบรมสัมมนา , 
ประชุมของพนักงานส�วนตําบล โดยจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.3  ข7อ 1 หน7า 52 

  (2)  ค�าจ7างเหมาบริการอื่นๆ    ตั้งไว7   20,000.00  บาท  
                 เพื่อจ�ายเปBนค�าจ7างเหมาบริการอื่นๆ เช�น ค�าจ7างเหมารถประชาสัมพันธ3 และ
จ7างเหมาแรงงานอื่นๆ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)      

   2.2.2  ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม�เข7าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น  
(320300)  ตั้งไว7  290,000.00  บาท     
                             (1)  ค�าใช7จ�ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว7  20,000.00  บาท  

           เพื่อจ�ายเปBนค�าเบี้ยเลี้ยง , ค�าพาหนะ , ค�าเช�าที่พัก  และค�าใช7จ�ายอื่นใน 
การเดินทางไปราชการหรืออบรมของพนักงานส�วนตําบล  ทั้งภายใน ประเทศและต�างประเทศ  ตั้งจ�ายจาก
เงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
   (2)  ค�าใช7จ�ายโครงการครอบครัวอบอุ�นชุมชนเข7มแข็ง  ตั้งไว7  20,000.00  บาท   
         เพื่อเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมเข7าค�ายครอบครัวสุขสันต3  โดยจ�ายเปBน
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียง ค�าเช�าสถานที่ ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุ
อบรม ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 
(00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 
5 หน7า 38 
    (3)  ค�าใช7จ�ายโครงการเยาวชนหัวใจสีขาว    ตั้งไว7  30,000.00  บาท   
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดอบรมเข7าค�ายเยาวชนในสถานศึกษา  โดยการ
ส�งเสริมความรู7และทักษะปLองกันตนเองจากยาเสพติด โดยจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม 
ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียง ค�าเช�าสถานที่อบรม ทําปLายประชาสัมพันธ3 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุอบรม  ตั้ง
จ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 9 หน7า 39 
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 (4)  ค�าใช7จ�ายโครงการควบคุมปLองกันโรคไข7เลือดออก  ตั้งไว7  60,000.00  บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย พร7อมส�วนผสม
อื่นๆ และสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย ค�าจ7างเหมาแรงงานในการพ�นหมอกควันควบคุมโรคกรณีเกิดการ
ระบาด  ค�าจ7างเหมารถประชาสัมพันธ3 ค�าจัดทําเอกสาร วารสารแผ�นพับประชาสัมพันธ3ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)   งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)   ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.6  ข7อ 1  หน7า  41 

(5)  ค�าใช7จ�ายโครงการควบคุมปLองกันโรคพิษสุนัขบ7า    ตั้งไว7  30,000.00  บาท 
         เพื่อจ�ายเปBนใช7จ�ายในการจัดซื้อวัคซีน ยาฉีดคุมกําเนิดและอุปกรณ3ปLองกันโรค
พิษสุนัขบ7า ค�าจัดทําปLายรณรงค3ประชาสัมพันธ3 ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง และค�าเครื่องดื่ม  ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.6  ข7อ 2  หน7า 41 

(6)  ค�าใช7จ�ายโครงการปLองกันควบคุมโรคติดต�ออุบัตใิหม�  ตั้งไว7 15,000.00  บาท 
        เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร7อมโต7ตอบ

ภาวะฉุกเฉินโรคอุบัตใิหม� อุบัติซ้ํา ได7แก� โรคไข7หวัดใหญ�สายพันธุ3ใหม� โรคไข7หวัดนก โรคฉี่หนู ฯลฯ โดยจ�าย
เปBนค�าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ3 ค�าทําปLายประชาสัมพันธ3 เอกสารเผยแพร� ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม
คณะกรรมการดําเนินงาน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)   ตามยุทธศาสตร3ที่ 
2 แนวทางที่ 2.6  ข7อ 3  หน7า 41 

         (7)  ค�าใช7จ�ายโครงการตลาดนัดสุขภาพ    ตั้งไว7  30,000.00  บาท   
         เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู7 การนําเสนอผล
การดําเนินงานด7านสุขภาพและจัดนิทรรศการ โดยจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าจ7าง
เหมาเครื่องเสียง ค�าปLายประชาสัมพันธ3 ค�ารางวัล ค�าจัดทําใบประกาศนียบัตร ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.6 ข7อ 9  หน7า 42 

(8)  ค�าใช7จ�ายโครงการรักจําป5าหวายรักษ3สิ่งแวดล7อม    ตั้งไว7  10,000.00   บาท   
         เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการดําเนินกิจกรรมประชุม รณรงค3 ประชาสัมพันธ3 ให7
ความรู7 โดยจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าจ7างเหมารถประชาสัมพันธ3เครื่องเสียง 
ค�าใช7จ�ายทําเอกสารแผ�นพับ วารสาร ทําปLายประชาสัมพันธ3 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข7อ 1 หน7า 44 
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(9)  ค�าใช7จ�ายโครงการตําบลจําป5าหวายหัวใจสีเขียว      ตั้งไว7   10,000.00  บาท   

         เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�าย ในการจัดกิจกรรม เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล7อม  ปลูกต7นไม7 839 ต7น โดยจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าวัสดุอุปกรณ3ในการ
ดําเนินงาน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 3 
แนวทางที่ 3.1 ข7อ 3 หน7า 44 

(10) ค�าใช7จ�ายโครงการส�งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
ตั้งไว7  40,000.00  บาท   
       เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดอบรมแกนนําครัวเรือนในการบริหารจัดการขยะ
และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ3ต�างๆ โดยจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียง 
ค�าใช7จ�ายทําเอกสารแผ�นพับ ทําปLายประชาสัมพันธ3 ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุสาธิตการจัดขยะในชุมชน 
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข7อ 1 หน7า 45 
             (11)  ค�าใช7จ�ายโครงการธนาคารขยะ       ตั้งไว7  15,000.00  บาท   
           เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดอบรมคณะกรรมการดําเนินงาน โดยจ�ายเปBน
ค�าอาหาร ค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าจ7างเหมาเครื่องเสียง ค�าวัสดุคู�มือสมาชิกธนาคารขยะ ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข7อ 2 หน7า 45 

(11) ค�าใช7จ�ายโครงการพัฒนาเครือข�ายอนุรักษ3ทรัพยากรธรรมชาติ   
ตั้งไว7   10,000.00   บาท   
          เพื่อจ�ายเปBนค�าใช7จ�ายในการจัดประชุมสัมมนาเครือข�ายอนุรักษ3ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ในระดับตําบล โดยจ�ายเปBนค�าอาหารว�าง ค�าเครื่องดื่ม ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าวัสดุในการ
ดําเนินกิจกรรม ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามยุทธศาสตร3ที่ 3 
แนวทางที่ 3.2 ข7อ 4 หน7า 45 
 

  2.3  ค�าวัสดุ (533000)    ตั้งไว�    20,000.00  บาท    แยกเปBน 

2.3.1   ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  (330100)     ตั้งไว7    5,000.00  บาท  
  เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช7ภายในสํานักงาน เช�น ปากกา ดินสอ  กระดาษ 

ถ�ายเอกสาร แบบพิมพ3ต�างๆ ฯลฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
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  2.3.1  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร3 (331400)     ตั้งไว7  15,000.00  บาท 
                             เพื่อจ�ายเปBนค�าวัสดุคอมพิวเตอร3 เช�น อุปกรณ3ประกอบคอมพิวเตอร3 หมึกสําหรับ
คอมพิวเตอร3 และอื่นๆ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
 

3. งบลงทุน  (540000)    ตั้งไว�     34,950.00  บาท 
    3.1  ค�าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง     ตั้งไว�    34,950.00   บาท 
              ค�าครุภัณฑ� (541000)    ตั้งไว�  34,950.00  บาท 

   3.1.1  ประเภทครุภัณฑ�สํานักงาน (410100)    ตั้งไว�   3,950.00  บาท 
 (1)  โตLะทํางานพร�อมเก�าอี้ระดับ 3-6   ตั้งไว�  3,950.00 บาท 

        เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อโต]ะทํางานระดับ 3-5 จํานวน 1 ชุด ตามแบบที่มี
จําหน�ายทั่วไปในท7องตลาด ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  

3.1.2   ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (411600)   ตั้งไว7  31,000.00  บาท  
   (1)  เครื่องคอมพิวเตอร3   ตั้งไว7  26,000.00  บาท 

       เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อคอมพิวเตอร3แบบตั้งโต]ะ พร7อมอุปกรณ3 จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

- มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น7อยกว�า 4 แกนหลัก (4core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาการไม�น7อยกว�า 2.5 GHz และมีความเร็วของ
หน�วยความจํา หรือมี  HTT ขนาดไม�น7อยกว�า 1,006 MHz จํานวน 1 หน�วย 

- มีหน�วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน�วยความจําไม�
น7อยกว�า 512 MB  

- มีหน�วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�าหรือมีขนาดไม�น7อยกว�า 4GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข7อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุ ไม�น7อย

กว�า 1 TB หรือ 1 หน�วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเช่ือมระบบเครือข�ายแบบ 10/100/1000Mbps จํานวนไม�น7อยกว�า 1 ช�อง  
- มีจอแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม�น7อยกว�า 600:1 และมีขนาดไม�น7อยกว�า 18 

นิ้ว จํานวน 1 หน�วย 
    -   ซอฟต3แวร3ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพร7อมใช7งาน 

โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต7องตามกฎหมาย                   
- เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 
ตั้งจ�ายจากเงินรายได7 ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน

สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
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(2) โตLะวางคอมพิวเตอร�พร�อมเก�าอี้   ตั้งไว�  5,000.00  บาท  
       เพื่อจ�ายเปBนค�าจัดซื้อโต]ะวางคอมพิวเตอร3พร7อมเก7าอี้ จํานวน 1 ชุด  ตามแบบที่

มีจําหน�ายในท7องตลาด  ตั้งจ�ายจากเงินรายได7  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงาน
สาธารณสุข (00220)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   

 4. งบเงินอุดหนุน  (560000)    ตั้งไว�  270,000.00  บาท 
  4.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)    ตั้งไว�  270,000.00  บาท 

     4.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปIนสาธารณประโยชน� (610400)      
ตั้งไว�   270,000.00   บาท    

  (1)   อุดหนุนศูนย3สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     ตั้งไว7   130,000.00   บาท  
        เพื่ออุดหนุนให7กับศูนย3สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 13 หมู�บ7าน หมู�บ7านละ 

10,000.00 บาท เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานระบบบริการสาธารณสุข ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 ข7อ 8 หน7า 42   

  (2)   อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบล    ตั้งไว7  50,000.00   บาท 
      เพื่ออุดหนุนให7กับกลุ�ม อสม.ตําบลจําป5าหวาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ

ของ อสม. ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2  แนวทางที่ 2.3  
ข7อ 2 หน7า  32   

 (3)  อุดหนุนโครงการผู7สูงอายุสัญจร ตั้งไว7    30,000.00     บาท 
        เพื่ออุดหนุนให7กับกลุ�มผู7สูงอายุในการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู7 การพัฒนา

ด7านองค3ความรู7ในการดูแลสุขภาพผู7สูงอายุในชุมชน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในด7านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  
ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 14 หน7า 40  

 (4)  อุดหนุนโครงการพัฒนาแกนนําเยาวชนด7านเอดส3เพศ  ตั้งไว7  30,000.00  บาท 
        เพื่ออุดหนุนให7กับแกนนํากลุ�มเยาวชนในการดําเนินงาน พัฒนาความรู7และ

ทักษะในการปLองกันโรคเอดส3และความเข7าใจเรื่องเพศ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 13 หน7า 39 

   (5) อุดหนุนโครงการโรงเรียนนวัตกรรม    ตั้งไว7  30,000.00   บาท 
        เพื่ออุดหนุนให7กับกลุ�ม อสม. ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู7การดําเนินงานสุขภาพ

และสรุปบทเรียนร�วมกันถึงการพัฒนารูปแบบการให7บริการ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221)  ตามยุทธศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 ข7อ 6 หน7า 32 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
องค�การบริหารส�วนตําบลจําป'าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 
รายจ�ายงบกลาง 

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

 1.  รายจ�ายงบกลาง (510000)   ตั้งไว�รวม  1,746,240.00  บาท   แยกเปIน 
1.1   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)   ตั้งไว7  250,000.00  บาท  

                 เพื่อจ�ายเปBนค�าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ของพนักงานจ7างองค3การบริหารส�วน 
ตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด7านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) 

1.2  ประเภทเงินสงเคราะห3เบี้ยยังชีพผู7ติดเช้ือเอดส3(110900)  ตั้งไว7  288,000.00  บาท  
เพื่อจ�ายเปBนเงินเบี้ยยังชีพแก�ผู7ติดเช้ือเอดส3ที่มีเอกสารรับรองจากแพทย3และมี 

ฐานะยากจน จํานวน 48 คนๆ  ละ 500 บาท/คน/เดือน  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงบกลาง 
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 ข7อ 1 หน7า 38 

1.3  ประเภทเงินสํารองจ�าย (111000)   ตั้งไว7  550,340.00  บาท    
                          เพื่อสํารองไว7ใช7จ�ายในกิจการที่ไม�สามารถคาดการณ3ไว7ล�วงหน7า ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในด7านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

1.4  ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการส�วนท7องถิ่น(ก.บ.ท.) (120100)  
ตั้งไว7  112,900.00  บาท    
                           เพื่อจ�ายเปBนค�าเงินสมบกองทุนบําเหน็จบํานาญข7าราชการส�วนท7องถิ่น ร7อยละหนึ่งของ
ประมาณการรายได7โดยไม�รวมเงินอุดหนุน  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงบกลาง (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 

1.5  ประเภททุนการศึกษา    ตั้งไว7  345,000.00  บาท   
                           เพื่อจ�ายเปBนค�าทุนการศึกษาของคณะผู7บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส�วนตําบล 
และพนักงานจ7าง   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) ตามยุทธ3ศาสตร3ที่ 5 แนวทางที่ 5.3  ข7อ 2 หน7า 52 

1.6  ประเภทเงินสงเคราะห3เบี้ยยังชีพผู7ด7อยโอกาสที่มีรายได7ไม�พอแก�การยังชีพ                    
ตั้งไว7  100,000.00  บาท   
                           เพื่อจ�ายเปBนเงินเบี้ยยังชีพแก�ผู7ด7อยโอกาสที่มีรายได7ไม�พอแก�การยังชีพหรือถูก  
ทอดทิ้ง และเด็กกําพร7าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส3หรือที่พ�อแม�ทอดทิ้ง โดยเบิกจ�ายให7เปBนครั้ง
คราวๆ ละไม�เกิน 3,000.00 บาทต�อคน ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงบกลาง(00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   ตามยุทธ3ศาสตร3ที่  2  แนวทางที่ 2.5  ข7อ 1 หน7า 38 
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1.7  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จําป5าหวาย   
ตั้งไว7   100,000.00   บาท 

     เพื่อจ�ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท7องถิ่น ขององค3การบริหารส�วน
ตําบลจําป5าหวาย จํานวนร7อยละ 30 ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ได7รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช.) ในการดําเนินกิจกรรมด7านส�งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อปLองกันและแก7ไข
โรคระบาด  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด7านงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง (00411)      
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