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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย 

 บัดนี4  ถึงเวลาที/คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวายอีกครั4 งหนึ/ ง ฉะนั4น ในโอกาสนี4  คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย    จึงขอชี4แจงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการ
คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี4  
 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั/วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนัที/ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/นมีสถานะ  
การเงิน ดงันี4  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั4งสิ4น       30,195,266.89   บาท 
 1.1.2 เงินสะสม             6,205,847.80 บาท 
 1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม       6,668,825.32   บาท 
 1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนี4ผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  
        จาํนวน    -    โครงการ       รวม           -             บาท 
 1.1.5 รายการที/ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก่้อหนี4ผกูพนั       

       จาํนวน     -    โครงการ      รวม   -   บาท 
    1.2 เงินกูค้งคา้ง          -   บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
    (1) รายรับจริงทั4งสิ4น   26,518,241.43   บาท  ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร       285,955.63  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   228,635.02  บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น     386,850.66   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                -        บาท 
 หมวดรายไดเ้บด็เตลด็            66,100.00   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน                 611.00   บาท 
 หมวดภาษีจดัสรร       15,509,063.12   บาท 
 หมวดเงินอดุหนุนทั/วไป                 10,041,026.00  บาท 
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    (2) เงินอดุหนุนที/รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์  จาํนวน  14,853,363.00  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จาํนวน  27,243,444.67   บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง               875,730.00     บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชั/วคราว)     6,834,152.00     บาท 
 งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   3,665,930.77     บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที/ดินและสิ/งก่อสร้าง)          218,569.90     บาท 
 งบรายจ่ายอื/น  (หมวดรายจ่ายอื/น)              57,973.00     บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         1,459,700.00     บาท 
    (4) รายจ่ายที/จ่ายจากเงินอุดหนุนที/รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์      11,606,943.00    บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื/อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที/ จาํนวน        2,524,446.00    บาท 
 
 
3. งบเฉพาะการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง……………-………..….บาท        รายจ่ายจริง ..…..….-.……..…. 
บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
 รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

รายได้จัดเก็บเอง       

     หมวดภาษีอากร       269,775.60         300,000.00        295,000.00  

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        26,934.74           30,000.00         39,550.00  

     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น       183,843.28           50,000.00        100,000.00  
     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

     หมวดรายไดเ้บด็เตลด็       461,063.34         163,000.00        161,000.00  

     หมวดรายไดจ้ากทุน          1,160.00  -          1,000.00  

รวมรายได้จดัเก็บเอง      942,776.96        543,000.00       596,550.00  

รายได้ที)รัฐบาลจดัเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ)น 

      

     หมวดภาษีจดัสรร   14,820,114.17     10,747,000.00    14,883,600.00  

รวมรายได้ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 

 14,820,114.17    10,747,000.00   14,883,600.00  

รายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น      

     หมวดเงินอดุหนุนทั/วไป   10,048,248.00     10,050,000.00    10,100,000.00  

รวมรายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น  10,048,248.00    10,050,000.00   10,100,000.00  

รวมรายรับทั:งหมด  25,811,139.13    21,340,000.00  25,580,150.00  
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 

 
2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

1. งบกลาง        980,714.00    1,746,240.00  1,775,020.00  

2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้ง 
    ชั/วคราว) 

     7,214,540.00    8,809,340.00  9,169,100.00  

3. งบดาํเนินการ (หมวดค่าแทนใชส้อยและวสัดุ และ
หมวด   
   ค่าสาธารณูโภค) 

     6,557,133.72   6,966,020.00  7,886,010.00  

4. งบลงทุน(หมวดค่าครุภณัฑ ์ที/ดินและสิ/งก่อสร้าง)      2,567,440.00    2,395,800.00  4,794,820.00  

5. งบรายจ่ายอื/น(หมวดรายจ่ายอื/น)        294,233.00       100,000.00  - 

6. งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)      1,701,251.32    1,322,600.00   1,955,200.00 

รวมรายจ่ายทั:งหมด   19,315,312.04  21,340,000.00   25,580,150.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที) 2 
 
 

ข้อบัญญตั ิ 
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
 

อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั)วไป 12,086,950.00  

    แผนงานบริหารทั/วไป 11,721,950.00  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 365,000.00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 11,074,780.00  

     แผนงานการศึกษา 3,445,860.00  
 แผนงานสาธารณสุข 1,248,100.00  
     แผนงานสังคมสงเคราะห์          -  
     แผนงานเคหะและชุมชน 5,271,320.00  
    แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 195,500.00  
     แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 914,000.00  
ด้านการเศรษฐกิจ 643,400.00  

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        42,500.00  
     แผนงานการเกษตร 600,900.00  
     แผนงานการพาณิชย ์         -  
ด้านการดําเนินงานอื)น 1,775,020.00  

     แผนงานงบกลาง 1,775,020.00  
งบประมาณรายจ่ายทั:งสิ:น 25,580,150.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
 
 

งบกลาง 

                        งาน 

งบ 
งานงบกลาง งาน   - งาน  - รวม 

งบกลาง       
    งบกลาง     1,620,218.00 - - 1,620,218.00  
    บาํเหน็จ/บาํนาญ 154,802.00 - - 154,802.00 

รวม 1,775,020.00 - - 1,775,020.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานบริหารงานทั)วไป  (00110) 

                                งาน 

งบ                                    
งานบริหารทั)วไป 

งานวางแผนสถิติ
และวชิาการ 

งานบริหาร 

งานคลัง 
รวม  

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520.00 - - 3,089,520.00 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,643,580.00 - - 4,643,580.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 1,107,000.00 - - 1,107,000.00 
    ค่าใชส้อย 969,000.00 - 150,000.00 1,119,000.00 
    ค่าวสัดุ 580,350.00 - - 580,350.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 365,000.00 - - 365,000.00 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 817,500.00 - - 817,500.00 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื/น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - - - 
รวม 11,571,950.00 - 150,000.00 11,721,950.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

                              งาน 

งบ                        

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกับ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอัคคีภัย 

รวม  

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - - 

งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใชส้อย 50,000.00 - 65,000.00 115,000.00 
    ค่าวสัดุ 150,000.00 - - 150,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 100,000.00 - - 100,000.00 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื/น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - - - 
รวม 300,000.00 - 65,000.00 365,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานการศึกษา (00210) 

                             งาน 

 งบ 

งานบริหาร
ทั)วไปเกี)ยวกับ

การศึกษา 

งานระดบัก่อน
วยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดบั
มธัยมศึกษา 

งานการศึกษา
ไม่กําหนด

ระดบั 
รวม  

งบบุคลากร      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - - - 

งบดําเนินงาน      

    ค่าตอบแทน - - - - - 

    ค่าใชส้อย - 105,000.00 - 40,000.00 145,000.00 

    ค่าวสัดุ - 1,708,160.00 - - 1,708,160.00 

    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

งบลงทุน   - - - 

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - - - 

งบรายจ่ายอื)น      

    รายจ่ายอื/น     - - - - - 

งบเงนิอุดหนุน      

    เงินอุดหนุน - 1,152,000.00 440,700.00 - 1,592,700.00 

รวม - 2,965,160.00 440,700.00 40,000.00 3,445,860.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

                               งาน 

งบ 

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกับ

สาธารณสุข  

งาน
โรงพยาบาล 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื/น 
รวม  

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 578,800.00 -  578,800.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 150,000.00 - - 150,000.00 
    ค่าใชส้อย 60,000.00 - 250,000.00 310,000.00 
    ค่าวสัดุ 30,000.00 - - 30,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 29,300.00 - - 29,300.00 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื/น     - - - - 

งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - 150,000.00 150,000.00 
รวม 848,100.00 - 400,000.00 1,248,100.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

                              งาน 

  งบ       

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม  

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 857,200.00 - - 857,200.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 171,000.00 - - 171,000.00 
    ค่าใชส้อย 510,000.00 - - 510,000.00 
    ค่าวสัดุ 360,000.00 - - 360,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 45,700.00 - - 45,700.00 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง 530,000.00 2,472,420.00 325,000.00 3,327,420.00 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื/น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - - - 
รวม 2,473,900.00 2,472,420.00 325,000.00 5,271,320.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) 

                                     งานงบ 
งานบริหารทั)วไป 

งานส่งเสริและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม  

งบบุคลากร    

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - 

งบดําเนินงาน    

    ค่าตอบแทน - - - 

    ค่าใชส้อย 15,500.00 90,000.00 105,500.00 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - 

งบรายจ่ายอื)น    

    รายจ่ายอื/น     - - - 
งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 90,000.00 90,000.00 
รวม 15,500.00 180,000.00 195,500.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

                            งาน 

 

  งบ 

งานบริหาร
ทั)วไปเกี)ยวกับ

ศาสนา
วฒันธรรม

และ
นันทนาการ 

งานกีฬ าและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรม

ท้องถิ)น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที)ยว 

รวม  

งบบุคลากร      

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - - - 
งบดําเนินงาน      

    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใชส้อย - 300,000.00 260,000.00 300,000.00 860,000.00 
    ค่าวสัดุ - - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - - - 

งบรายจ่ายอื)น      

    รายจ่ายอื/น     - - - - - 

งบเงนิอุดหนุน      

    เงินอุดหนุน - - 41,000.00 13,000.00 54,000.00 
รวม - 300,000.00 301,000.00 313,000.00 914,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

                                  งาน 

   งบ    

งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื:นฐาน 

รวม  

งบบุคลากร    

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - 
งบดําเนินงาน    

    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใชส้อย - - - 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - - - 
งบรายจ่ายอื)น    

    รายจ่ายอื/น     - - - 

งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 42,500.00 42,500.00 

รวม - 42,500.00 42,500.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 
 

แผนงานการเกษตร (00320) 

 

 

 

 

                                 งาน 

   งบ    
งานส่งเสริมการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ:า 

และป่าไม้  
รวม  

งบบุคลากร    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - 
งบดําเนินงาน    

    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใชส้อย 80,000.00 - 80,000.00 
    ค่าวสัดุ 20,000.00 - 20,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - 
    ค่าที/ดินและสิ/งก่อสร้าง - 474,900.00 474,900.00 
งบรายจ่ายอื)น    

    รายจ่ายอื/น     - - - 
งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน 26,000.00 - 26,000.00 
รวม 126,000.00 474,900.00 600,900.00 
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ข้อบัญญตัิ 
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 

 
 โดยที/เป็นการสมควรตั4งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศยัอาํนาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัขึ4นไวโ้ดยความ
เห็นชอบของ สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย และโดยอนุมติัของนายอาํเภอเมืองพะเยา 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติันี4 เรียกวา่  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” 

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติันี4 ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที/ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เป็นจาํนวนรวมทั4งสิ4น  25,580,150.00  บาท  

 ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั/วไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั/วไป 
เป็นจาํนวนรวมทั4งสิ4น  25,580,150.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี4  

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั)วไป 12,086,950.00 

    แผนงานบริหารงานทั/วไป 11,721,950.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 365,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 11,074,780.00 
    แผนงานการศึกษา 3,445,860.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,248,100.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์               - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 5,271,320.00 
    แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 195,500.00 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 914,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 643,400.00 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 42,500.00 
แผนงานการเกษตร 600,900.00 

       แผนงานการพาณิชย ์               - 
 ด้านการดําเนินงานอื)น 1,775,020.00 

       งบกลาง 1,775,020.00 

งบประมาณรายจ่ายทั:งสิ:น 25,580,150.00 
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ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมทั4งสิ4น……………-……….… บาท ดงันี4  

งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชั/วคราว)  - 
งบดาํเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  - 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที/ดินและสิ/งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื/น  (หมวดรายจ่ายอื/น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจ่าย - 

 
 ขอ้ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที/ไดรั้บอนุมติัให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 ขอ้ 7 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  มีหนา้ที/รักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติันี4  

   ประกาศ ณ วนัที/  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 
       (ลงนาม)      สัจจพจน ์ บุญเมือง 
         ( นายสจัจพจน์  บุญเมือง ) 
        ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย   
 
 
            อนุมติั  
  
(ลงนาม)    สรธร  สันทดั 
          ( นายสรธร  สนัทดั ) 
         นายอาํเภอเมืองพะเยา 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 

   รายรับจริง   ประมาณการ  
  

 ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555  
 ยอดต่าง   

 ปี 2557  
 (% )  

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและที/ดิน  -   -        185,264.16        162,213.25  9.88 180,000.00  
  ภาษีบาํรุงทอ้งที/  -   -        101,481.34          93,018.35  6.98     100,000.00  
     ภาษีป้าย  -   -          19,321.00          14,544.00  3.04     15,000.00  
  อากรฆ่าสตัว ์  -   -            1,200.00   -  - - 

  รวมหมวดภาษอีากร  -   -  307,266.50  269,775.60  -    295,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ  -   -              138.71  234.74 84.35 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี/ยวกบัการควบคุมอาคาร  -   -              623.00   -  100.00     2,000.00  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม ้  -   -            3,638.50   -  100.00       3,000.00  
  ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก  -   -            3,600.00            2,900.00  42.00     5,000.00  
  ค่าปรับการผิดสัญญา  -   -            2,635.00            2,600.00  74.00    10,000.00  
  ค่าใบอนุญาตรับทาํการเกบ็ ขน สิ/งปฏิกูลหรือมูลฝอย  -   -            3,000.00            3,000.00  -   3,000.00  
  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที/เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  -   -          14,100.00          13,500.00  (35.00) 10,000.00  

20   ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที/หรือทางสาธารณะ  -   -              150.00  150.00 25.00 200.00 



 
 
 

   รายรับจริง   ประมาณการ  

  
 ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555  

 ยอดต่าง   
 ปี 2557  

 (% )  

  ค่าใบอนุญาตเกี/ยวกบัการควบคุมอาคาร  -   -                40.00   -  100.00             500.00  

     ค่าใบอนุญาตสะสมนํ4ามนัเชื4อเพลิง  -   -                60.00            2,840.00  (2,740.00)             100.00  

  ค่าใบอนุญาตนํ4าบาดาล  -   -              510.00   -  100.00             200.00  

     ค่าจดทะเบียนจดัตั4งทะเทียนพาณิชย ์  -   -              650.00            1,570.00  (84.71)             850.00  

  ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์  -   -                60.00               40.00  60.00             100.00  

  ค่าจะทะเบียนเปลี/ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ์  -   -                60.00              100.00  -             100.00  

  ค่าธรรมเนียมคาํขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที/ 3  -   -   -   -  100.00           3,000.00  

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  -   -  29,265.21  26,934.74  -         39,550.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

  ดอกเบี4 ย  -   -          69,229.60        183,843.28  (83.84)        100,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  -   -    69,229.60  183,843.28  - 100,000.00  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  -   -   -   -  -  -  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            

  ค่าขายแบบแปลน  -   -  151,950.00        286,550.00  (2,765.50)          10,000.00  

  รายไดเ้บด็เตลด็อื/นๆ  -   -  109,400.00          36,663.34  (3,566.33)           1,000.00  

  ค่าตอบแทนตามที/กฎหมายกาํหนด (การแพทยฉ์ุกเฉิน)  -   -  -       137,850.00  8.10        150,000.00  

    21 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  -   -  261,350.00  461,063.34  - 161,000.00  

 



 
 

   รายรับจริง  ประมาณการ 

  
 ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555  

 ยอดต่าง   
 ปี 2557  

 (% )  

หมวดรายได้จากทุน             

ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  -   -                    -              1,160.00  (16.00)           1,000.00  

รวมหมวดรายได้จากทุน  -   -                    -             1,160.00       1,000.00  

หมวดภาษีจดัสรร       

  ภาษีมูลค่าเพิ/มตาม พรบ.กาํหนดแผนและขั4นตอนการกระจายอาํนาจฯ  -   -      5,377,621.00      5,965,391.13  14.78     7,000,000.00  

  ภาษีมูลค่าเพิ/ม 1 ใน 9  -   -      2,290,778.77      2,711,506.15  (4.75)     2,588,600.00  

  ภาษีสุรา  -   -      1,306,040.13      1,422,277.23  (18.52)     1,200,000.00  

  ภาษีสรรพสามิต  -   -      3,147,233.06      2,555,877.09  (2.24)     2,500,000.00  

  ค่าภาคหลวงแร่  -   -  308,725.30        570,214.69  (14.04)        500,000.00  

  ค่าภาคหลวงปิโตเลียม  -   -          71,562.37        103,949.88  (9.42)          95,000.00  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที/ดิน 

 -   -      1,512,158.00      1,490,898.00  (49.09)     1,000,000.00  

รวมหมวดภาษจีัดสรร  -   -  14,014,118.63  14,820,114.17       14,883,600.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป             

  เงินอุดหนุนทั/วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที/และภารกิจ  -   -      8,310,807.00  10,048,248.00  31.90    10,100,000.00  

  ถ่ายโอนเลือกทาํ 

  รวมหมวดเงินอุดหนุนทั)วไป  -   -  8,310,807.00  10,048,248.00    10,100,000.00       22   รวมทุกหมวด  -   -  22,992,036.94  25,811,139.13  - 25,580,150.00  
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รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั)วไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา 
ประมาณการรายรับ  รวมทั:งสิ:น    25,580,150.00   บาท    แยกเป็น 

ก. รายได้จัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร           รวม      295,000.00    บาท 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที/ดิน      จาํนวน   180,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งที/       จาํนวน    100,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.3 ภาษีป้าย        จาํนวน    15,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 
 
ข. รายได้ที)มใิช่ภาษอีากร 
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม    39,550.00    บาท 
      1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ     จาํนวน      1,500.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ/มขึ4น 

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี/ยวกบัการควบคุมอาคาร    จาํนวน       2,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ/มขึ4น 
    1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม ้     จาํนวน        3,000.00   บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.4 ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายาจราจรทางบก     จาํนวน        5,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
      1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา       จาํนวน      10,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ/มขึ4น 

1.6 ค่าใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขน สิ/งปฏิกลูหรือมูลฝอย    จาํนวน       3,000.00   บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที/เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จาํนวน     10,000.00    บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.8 ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที/หรือทางสาธารณะ   จาํนวน         200.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.9 ค่าใบอนุญาตเกี/ยวกบัการควบคุมอาคาร    จาํนวน         500.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.10 ค่าใบอนุญาตสะสมนํ4ามนัเชื4อเพลิง     จาํนวน          100.00    บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
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1.11 ค่าใบอนุญาตนํ4าบาดาล      จาํนวน       200.00 บาท 

คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 
1.12 ค่าจดทะเบียนจดัตั4งทะเบียนพาณิชย ์     จาํนวน       850.00     บาท 

คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 
1.13 ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์      จาํนวน       100.00      บาท 

คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.14 ค่าจดทะเบียนเปลี/ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ์    จาํนวน        100.00 บาท 

คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.15 ค่าธรรมเนียมคาํขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที/ 3 จาํนวน       3,000.00   บาท 

คาํชี4แจง ประมาณการขึ4นใหม่ เนื/องจากไดถ่้ายโอนการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมขอต่อใบอนุญาตกิจการควบคุม เชื4อเพลิง 
 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม 100,000.00 บาท 

2.1 ดอกเบี4 ย        จาํนวน   100,000.00     บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 
 
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์      รวม  - บาท 
คาํชี4แจง ไม่ไดต้ั4งประมาณการไว ้
 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม 161,000.00 บาท 

4.1 ค่าขายแบบแปลน       จาํนวน    10,000.00     บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

4.2 รายไดเ้บด็เตลด็อื/นๆ       จาํนวน      1,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

4.3 ค่าตอบแทนตามที/กฎหมายกาํหนด(การแพทยฉุ์กเฉิน)             จาํนวน  150,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
 
5. หมวดรายได้จากทุน        รวม         1,000.00 บาท 
      5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น      จาํนวน      1,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการขึ4นใหม่ เนื/องจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาดครุภณัฑที์/ไม่ใชป้ระโยชนห์รือชาํรุด 
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ค. รายได้ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท. 
1. หมวดภาษีจดัสรร         รวม   14,883,600.00 บาท 

1.1 ภาษีมูลค่าเพิ/ม ตาม พรบ.กาํหนดแผนฯ     จาํนวน 7,000,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ/ม 1 ใน 9      จาํนวน 2,588,600.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 

1.3 ภาษีสุรา        จาํนวน   1,200,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.4 ภาษีสรรพสามิต       จาํนวน  2,500,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 

1.5 ค่าภาคหลวงแร่       จาํนวน     500,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จาํนวน      95,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที/ดิน  จาํนวน   1,000,000.00 บาท 
คาํชี4แจง ประมาณการไวต้ํ/ากวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 
 
ง. รายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป       รวม    10,100,000.00  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั/วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที/   จาํนวน  10,100,000.00   บาท 
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 

คาํชี4แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี/ ผา่นมา เนื/องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ/มขึ4น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั)วไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั:งสิ:น  25,580,150.00 บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั)วไป  แยกเป็น 

ด้านบริหารงานทั)วไป  (00100) 
แผนงานบริหารงานทั)วไป  (00110)  

งานบริหารทั)วไป  (00111)       ตั:งไว้รวม     11,571,950.00   บาท 
1.  งบบุคลากร (520000)         ตั:งไว้รวม    7,733,100.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)    ตั:งไว้รวม 3,089,520.00   บาท    
                   1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210100)  ตั4ง
ไว ้514,080.00  บาท  

      เพื/อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป 
(00111) 
                   1.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล (210200)  ตั4งไว ้ 42,120.00  บาท   

       เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง   ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป 
(00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
                   1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(210300)   ตั4งไว ้ 42,120.00  บาท 

       เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ใหแ้ก่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและรองนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งาน
บริหารทั/วไป (00111) 
          1.1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210400)    
ตั4งไว ้ 86,400.00   บาท 
         เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
  1.1.5  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210600)   
จาํนวน  2,404,800.00  บาท 

เพื/อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล , รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)           
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 1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) (522000)     ตั:งไว้รวม  4,643,580.00  บาท 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน  (220100)   จาํนวน  2,659,700.00  บาท 
(1)  เงินเดือนพนกังาน (สาํนกัปลดัฯ)    จาํนวน  1,840,000.00  บาท   

                                   เพื/อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

 (2)  เงินเดือนพนกังาน (กองคลงั)   จาํนวน  819,700.00  บาท   
               เพื/อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั4 งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน

บริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   
1.2.2  ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ (220200)   จาํนวน   378,000.00   บาท 

  (1)  เงินเพิ/มต่างๆ  (สาํนกัปลดัฯ)   จาํนวน   200,000.00   บาท   
       เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราว และเงินที/ปรับเพิ/มสาํหรับคุณวฒิุที/ ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวุฒินั4นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที/ไดร้ับแต่งตั4งใหแ้ก่
พนกังานส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งาน
บริหารทั/วไป (00111) 

 (2) เงินเพิ/มต่างๆ (กองคลงั)   จาํนวน  178,000.00  บาท   
     เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราวและเงินที/ปรับเพิ/ม สําหรับคุณวุฒิที/  ก.พ.หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวุฒินั4นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที/
ไดรั้บแต่งตั4งใหแ้ก่พนักงานส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   
  1.2.3  ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง (220300)    ตั4งไวร้วม  151,200.00  บาท 

      (1)   เงินประจาํตาํแหน่ง (สาํนกัปลดัฯ)   จาํนวน  109,200.00   บาท 
     เพื/อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง               สาํหรับนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

(ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบั 8) , หัวหนา้สํานกังานปลดัฯ และผูมี้สิทธิอื/น   ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
ดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

(2) เงินประจาํตาํแหน่ง (กองคลงั)    จาํนวน  42,000.00  บาท  
              เพื/อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง  ให้แก่ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน

ดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
  1.2.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน (221100)  จาํนวน  67,200.00  บาท 

      เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  สําหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล (ปลดั
องค์การบริหารส่วนตาํบล ระดบั 8) และผูมี้สิทธิอื/น    ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
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  1.2.5  ประเภทเงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (220600)     ตั4งไวร้วม   956,720.00   บาท 
   (1)  เงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (สาํนกัปลดัฯ)   ตั4งไว ้   878,360.00   บาท 
                 เพื/อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งรายเดือนใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทั/วไป 
สาํนกัปลดัฯ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหาร
ทั/วไป (00111) 

(2)  เงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (กองคลงั)     ตั4งไว ้ 78,360.00    บาท 
                 เพื/อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
หน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป(00110) งาน
บริหารทั/วไป (00111)   
  1.2.6  ประเภทเงินเพิ/มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง (220700)    ตั4งไวร้วม   430,760.00   บาท 
   (1)  เงินเพิ/มต่างๆ ของพนกังานจา้ง (สาํนกัปลดัฯ)    ตั4งไว ้ 400,000.00  บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราว ให้แก่พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้ง
ทั/วไป สาํนกัปลดัฯ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งาน
บริหารทั/วไป (00111) 

(2)  เงินเพิ/มต่างๆ ของพนกังานจา้ง (กองคลงั)    ตั4งไว ้  30,760.00   บาท 
                  เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งาน
บริหารทั/วไป (00111)   

2.  งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม  3,021,350.00  บาท 
          หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     ตั:งไว้รวม  2,656,350.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)      ตั:งไว้รวม  1,107,000.00  บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (310100)   
ตั4งไวร้วม  650,000.00  บาท 

 (1)  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (สาํนกัปลดัฯ)   
ตั4งไว ้ 550,000.00  บาท 

                เพื/อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ/ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจ 
งานจา้ง โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรือบุคคลที/ร่วมปฏิบติังานเพื/อประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และเงิน
ประโยชนต์อบแทนอื/นเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล สาํนกัปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  
งานบริหารทั/วไป (00111) 

(2)  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (กองคลงั)   
ตั4งไว ้ 100,000.00   บาท 

       เพื/อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอื/นเป็นกรณีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ตาํบล และพนกังานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ของหน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   
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2.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (310300)  ตั4งไว ้15,000.00 บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนตาํบลและ   

พนกังานจา้ง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหาร
ทั/วไป (00111) 

2.1.3  ประเภทค่าเช่าบา้น (310400)     ตั4งไวร้วม  147,000.00   บาท 
 (1)  ค่าเช่าบา้น (สาํนกัปลดัฯ)   ตั4งไว ้  84,000.00   บาท 

                                    เพื/อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซื4อ ของพนกังานส่วนตาํบล สาํนกัปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป (00111) 

(2)  ประเภทค่าเช่าบา้น (กองคลงั)   ตั4งไว ้ 63,000.00   บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซื4อของพนกังานส่วนตาํบล ของหน่วยงานกอง 

คลงัตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป(00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป
(00111)   

2.1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั4งไวร้วม  95,000.00  บาท 
 (1)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สาํนกัปลดัฯ)   ตั4งไว ้ 45,000.00  บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานส่วนตาํบลสาํนกัปลดัฯ 

ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป 
(00111) 

(2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลงั)    ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่าย

จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   
2.1.5  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (310600)   ตั4งไวร้วม  200,000.00  บาท   
     (1) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (สาํนกัปลดัฯ)   ตั4งไว ้ 100,000.00  บาท   
               เพื/อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานส่วนตาํบลสาํนกัปลดั

ฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป(00100) แผนงานบริหารทั/วไป(00110) งานบริหารทั/วไป 
(00111) 

(2) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (กองคลงั)   ตั4งไว ้ 100,000.00  บาท 
               เพื/อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่าย

จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100) แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป (00111)  

2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม  969,000.00   บาท 
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื/อให้ไดม้าซึ/ งบริการ (320100)   ตั4งไวร้วม   654,000.00   บาท   

                              (1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน (สาํนกัปลดัฯ)  ตั4งไว ้ 200,000.00  บาท 
               เพื/อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสมัมนา, ประชุมของ
ผูบ้ริหาร, สมาชิก อบต., พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง สาํนกัปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)    
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 (2)   ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน (กองคลงั)   ตั4งไว ้  30,000.00  บาท 
               เพื/อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุมของ

พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง หน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป (00111)   

     (3)  ค่าจา้งเหมาบริการอื/นๆ   ตั4งไว ้ 300,000.00   บาท 
                            เพื/อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น   จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบแปลนจา้งเหมาบริการ
ผูดู้แลเด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จา้งเหมาบริการทาํความสะอาดอาคารสถานที/ จา้งเหมาบริการทาํความสะอาด
สวนสาธารณะ/ถนนสาธารณะ/ตดัหญา้ เกบ็ขยะสองขา้งถนน และจา้งเหมาบริการอื/น ๆ ในงานที/เกี/ยวขอ้งกบัอาํนาจ
หนา้ที/ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

                   (4)  ค่ารับวารสาร, หนงัสือพิมพ ์      ตั4งไว ้ 80,000.00  บาท 
                       เพื/อใชจ่้ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, วารสาร,สิ/งพิมพ ์ ระเบียบ
กฎหมายของสาํนกังาน อบต. และที/อ่านหนงัสือพิมพข์อง 13 หมู่บา้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงาน
ทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
          (5)  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (สาํนกัปลดัฯ)    ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท                

       เพื/อใชจ่้ายเป็นค่าจดัทาํแผ่นพบั , สิ/งพิมพ ์, วารสารเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์งานของ อบต. 
และจา้งประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้ประชาชนไดท้ราบ สํานักปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงาน
ทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

 (6)  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (กองคลงั)     ตั4งไว ้ 10,000.00  บาท  
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์การชาํระภาษี เช่น แผ่นพบัแผน่ซีดี คู่มือการ
ชาํระภาษี ป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนค่านอกเวลา ค่าใชจ่้ายอื/น ๆ ที/เกี/ยวเนื/อง หน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   
           (7)  ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนต ์    ตั4งไว ้ 4,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนตร์าชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่า
หวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป 
(00111) 

2.2.2  รายจ่ายเกี/ยวกบัการรับรองและพิธีการ (320200)    ตั4งไวร้วม  25,000.00  บาท 
                              (1)  ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคล    ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท  

       เพื/อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื/ องดื/ม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร และค่าใชจ่้ายอื/นที/เกี/ยวขอ้ง
กบัการรับรอง เพื/อเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลผูม้าศึกษาดูงาน นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี/ยมชม 
ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป 
(00111) 
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                              (2)  ค่าเลี4ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ/น   ตั4งไว ้ 10,000.00  บาท  
       เพื/อเป็นจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง เครื/องดื/ม ในการเลี4ยงรับรองและค่าบริการในการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป 
(00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)      
ตั4งไวร้วม  240,000.00  บาท     
                            (1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (สาํนกัปลดัฯ)  ตั4งไว ้ 150,000.00   บาท                       
                                  เพื/อใชจ่้ายเป็นค่าเบี4 ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที/พกั , และค่าใชจ่้ายอื/นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมของพนกังานส่วนตาํบลสํานกัปลดั / พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบล สํานักงาปลดัฯ / นายก อบต. /
รองนายก อบต. /เลขานุการนายก อบต. / สมาชิก อบต. ทั4งภายใน ประเทศและต่างประเทศ   ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลงั)   ตั4งไว ้  50,000.00   บาท 
             เพื/อใชจ่้ายเป็นค่าเบี4 ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที/พกั , และค่าใชจ่้ายอื/นในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมของพนกังานส่วนตาํบล / พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   

(3)  ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื4อจดัจา้งอาํเภอเมืองพะเยา  
ตั4งไว ้ 20,000.00   บาท  
                                  เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื4อจดัจา้งอาํเภอเมืองพะเยา เช่น ค่า
วสัดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจา้งบุคลากร เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป (00111) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 5  แนวทางที/ 5.1  ขอ้ 1  หนา้  51 
                               (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการวารสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
                                  เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวารสารตาํบล เพื/อแจกจ่ายใหก้บัประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
การดาํเนินงานใหป้ระชาชนทราบ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ขอ้ 3 หนา้ 51 

2.2.4  ประเภทรายจ่ายเพื/อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น (320400)  ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท   

 เพื/อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื/นๆ  เช่น เครื/ องคอมพิวเตอร์
เครื/องพิมพค์อมพิวเตอร์ เครื/องพิมพดี์ด  เครื/องอดัสาํเนา เครื/องปรับอากาศ  เครื/องถ่ายเอกสาร  รถยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 
อาคารสํานักงาน วสัดุต่างๆ ฯลฯ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ดา้นงานบริหารทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั/วไป 
(00110)   งานบริหารทั/วไป (00111) 
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2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)           ตั:งไว้รวม    580,350.00  บาท    แยกเป็น 
2.3.1  ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน (330100)        ตั4งไวร้วม  130,350.00   บาท  

                             (1)  ค่าวสัดุสาํนกังาน (สาํนกัปลดัฯ)    ตั4งไว ้ 83,950.00  บาท 
   เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์เครื/องใชต่้าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี4 ตู ้กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม

เอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื/องเขียนในสาํนกังาน   ฯลฯ  ที/มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท ของสาํนกัปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ดา้นงานบริหารทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั/วไป 
(00110)   งานบริหารทั/วไป (00111)    

(2)  ค่าวสัดุสาํนกังาน (กองคลงั)   ตั4งไว ้ 46,400.00  บาท 
     เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์เครื/องใชต่้าง ๆ  เช่น โต๊ะ เกา้อี4  ตู ้กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม

เอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื/องเขียนในสาํนกังาน   ฯลฯ  ที/มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท   ของหน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   

2.3.2  ประเภทค่าวสัดุงานบา้นงานครัว (330300)    ตั4งไว ้  70,000.00  บาท  
                              เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุงานบา้นงานครัวเพื/อใชใ้นกิจการของ อบต. และจ่ายเป็นค่านํ4าสะอาดที/ใช้
ดื/มในสาํนกังาน ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)   
งานบริหารทั/วไป (00111)    

2.3.3  ประเภทค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท  
                              เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อ แบตเตอรี/  ยางนอก  ยางใน หวัเทียน ฯลฯ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น
งานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110) งานบริหารทั/วไป (00111) 

2.3.4  ประเภทค่าวสัดุนํ4ามนัเชื4อเพลิงและหล่อลื/น (330800)   ตั4งไว ้ 250,000.00  บาท   
 เพื/อจ่ายเป็นค่าวสัดุนํ4ามนัเชื4อเพลิง,นํ4ามนัหล่อลื/น และบาํรุงรักษารถยนต ์ และรถจกัรยานยนต ์ ที/

ใชใ้นการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป
(00100)  แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111) 
  2.3.5  ประเภทค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์(330900)  ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
           เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์เช่นถุงมือ สาํลี ผา้พนัแผล แอลกอฮอล ์นํ4 ายา
ต่างๆ ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งาน
บริหารทั/วไป (00111) 

2.3.6  ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (331400)   รวม  80,000.00  บาท  
(1) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (สาํนกัปลดัฯ)  จาํนวน  50,000.00  บาท 
    เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก ์ โปรแกรมและอื/นๆ ที/เกี/ยวขอ้งกบั

คอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดัฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป 
(00110)   งานบริหารทั/วไป (00111) 
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(2)  ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั)   จาํนวน  30,000.00   บาท  
     เพื/อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสาํหรับคอมพิวเตอร์ 

และอื/นๆฯลฯ หน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป 
(00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   

2.3.7  ประเภทค่าแบบพิมพ ์ แบบบญัชีและใบอนุญาต (กองคลงั) (331700)  จาํนวน 10,000.00  บาท 
           เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อแบบพิมพ ์แบบบญัชี ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตต่างๆ หน่วยงานกองคลงั 
ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป 
(00111)   

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)  ตั:งไว้รวม  365,000.00  บาท   แยกเป็น 
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   ตั4งไว ้ 250,000.00   บาท 

 เพื/อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าสาํหรับที/ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบล
จาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งาน
บริหารทั/วไป (00111)  

2.4.2  ประเภทค่านํ4าประปา (340200)   ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท  
 เพื/อจ่ายเป็นค่านํ4าประปาที/ใชใ้นอาคารที/ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้

ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)  
2.4.3  ประเภทค่าโทรศพัท ์(340300)   ตั4งไว ้ 50,000.00   บาท 

 เพื/อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทส์าํหรับใชติ้ดต่องานราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั4ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)   งานบริหารทั/วไป 
(00111)  

2.4.4  ประเภทค่าไปรษณีย ์, ค่าธนาณติั , ค่าซื4อดวงตราไปรษณียอ์ากร  (340400) 
ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท 

เพื/อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์, ค่าธนาณติั, ค่าซื4อดวงตราไปรษณียอ์ากร   ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นงานบริหารทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)  

 
3.  งบลงทุน (540000)      ตั:งไว้รวม     817,500.00   บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดินและสิงก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม     817,500.00   บาท 

 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้รวม     817,500.00   บาท  

3.1.1  ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (411600)   ตั4งไวร้วม  30,500.00  บาท  
         (1)  เครื/องคอมพิวเตอร์    ตั4งไว ้ 25,000.00  บาท 

    เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 1  เครื/อง  โดยมี
คุณลกัษณะพื4นฐานดงันี4   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ 
  นอ้ย กว่า2.5 GHz และมีหน่วยความจาํ แบบ Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ 6 MB จาํนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที/มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB  
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- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1TB จาํนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื/อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 นิ4ว   

          จาํนวน  1 หน่วย  
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหาร
ทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   

(2) เครื/องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ      ตั4งไว ้ 5,500.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อเครื/องพิมพแ์บบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื/อง โดยมีคุณลกัษณะพื4นฐาน
ดงันี4  

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 หนา้ต่อนาที 
- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 250 แผน่ 

เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหาร
ทั/วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)   

3.1.2  ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง (410300)     ตั4งไว ้ 787,000.00  บาท 

(1)  รถบรรทุก (ดีเซล)    ตั4งไว ้ 787,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ/ากว่า 2,400ซี
ซี. ขบัเคลื/อน 2 ลอ้ แบบดบัเบิ4ลแคบ็  ซึ/ งมีรายละเอียดดงันี4   

-  เป็นกระบะสาํเร็จรูป 
-  หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ4ลแคบ็ 4 ประตู 

                                        -  เป็นราคารวมเครื/องปรับอากาศ 
                                        -  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ (ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2556)   ของสาํนกัมาตรฐานงบประมาณ  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารทั/วไป (00111)  ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ขอ้ 6 หนา้ 51  
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งานบริหารงานคลัง  (00113)       ตั:งไว้รวม   150,000.00    บาท 

1. งบดําเนินการ (530000)         ตั:งไว้รวม    150,000.000   บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    ตั:งไว้รวม     150,000.00    บาท 

 1.1   หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม     150,000.00    บาท 
   1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    

ตั4งไว ้ 150,000.00  บาท 
  (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบแผนที/ภาษี   ตั4งไว ้ 150,000.00  บาท 

        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบแผนที/ภาษี เช่น ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ค่าวดัสุ
อุปกรณ์ ค่าครุภณัฑ ์ค่าตอบแทนค่านอกเวลา และค่าใชจ่้ายอื/น ๆ ที/เกี/ยวเนื/อง  สาํหรับหน่วยงานกองคลงั ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริหารงานทั/วไป (00100)  แผนงานบริหารทั/วไป (00110)  งานบริหารงานคลงั  (00113)  
ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1  ขอ้ 2 หนา้ 51 

 
 

************************ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานบริหารงานทั)วไปเกี)ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)     ตั:งไว้รวม  300,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)          ตั:งไว้รวม    200,000.00    บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      ตั:งไว้รวม    200,000.00    บาท 

 1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)      ตั:งไว้รวม      50,000.00    บาท 
  1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)   

ตั4งไวร้วม  50,000.00  บาท    
           (1)  ค่าใชจ่้ายจดังานวนั อปพร. ตาํบลจาํป่าหวาย   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
      เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนั อปพร.ตาํบลจาํป่าหวาย  ประกอบดว้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  เครื/องดื/ม สาํหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหรือทาํกิจกรรม เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัการรักษา
ความสงบภายใน (00121)   ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.3  ขอ้ 4 หนา้  34 
                            (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการปฐมพยาบาลเบื4องตน้  ตั4งไว ้30,000.00 บาท 
                                 เพื/อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการปฐมพยาบาลเบื4 องต้นสําหรับ
ผูป้ระสบภยั ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ขอ้ 7 หนา้ 49     

1.2  หมวดค่าวัสดุ (533000)    ตั:งไว้รวม  150,000.00  บาท               
 1.2.1  ประเภทค่าวสัดุเครื/องแต่งกาย อปพร. (331200)    ตั4งไว ้ 150,000.00  บาท 

                            เพื/อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุเครื/ องแต่งกายให้กบั อปพร. ที/ไดรั้บการฝึกอบรม เช่น เสื4 อ กางเกง รองเท้า 
หมวก เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ขอ้ 8 หนา้ 49 
2.  งบลงทุน (540000)       ตั:งไว้รวม     100,000.00   บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดนิและสิงก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม     100,000.00   บาท 
2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)     ตั:งไว้รวม     100,000.00   บาท 

   2.1.1  ประเภทครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ (410800)  ตั:งไว้  100,000.00  บาท 

      (1)  ครุภณัฑส์าํหรับชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัตน้ (BLS)   ตั4งไว ้100,000.00 บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑส์ําหรับชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัตน้ (BLS) ในการปฏิบติังาน

ดา้นการบริการการแพทยฉุ์กเฉินในพื4นที/ตาํบล เช่นอุปกรณ์การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์  
อุปกรณ์กูภ้ยั เป็นตน้ เพื/อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินการของศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประกอบดว้ย 
  อุปกรณ์ทางการแพทย ์

1. แผน่รองหลงัแบบยาว (long spinal board) พร้อมสายรัดตรึง  ราคม 5,500 บาท    
2. อุปกรณ์ประคองศีรษะและสายรัดตรึงศีรษะ (Hard immobilizer with Belt)  ราคา 3,300 บาท 
3. KED อุปกรณ์ดามหลงัและสะโพก (กรณีผูบ้าดเจ็บติดอยู่ในรถ)  ราคา  5,500 บาท 
4. อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจ กนัลิ4นอุดกั4น (Oral airway)  ราคา 750 บาท 
5. Oxygen Regulator  ราคา  1,950 บาท   
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อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
1. เครื/องวดัระดบันํ4าตาลอตัโนมติั  ราคา  1,950 บาท 
2. เครื/องช่วยหายใจชนิดมือบีบ  ราคา  2,550 บาท 
3. ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ (ถงัเลก็ สามารถเคลื/อนยา้ยได)้  ราคา  17,500 บาท 
อุปกรณ์กูภ้ยั 
1. หวัฉีดนํ4าดบัเพลิง (Fire fighting nozzle)  ราคา  18,500  บาท 
2. ขอ้แยก 2 ทาง  ราคา  7,500  บาท 
3. สายส่งนํ4 าดบัเพลิง ขนาด 1.5 นิ4ว x 20 เมตร จาํนวน 2 เส้น ราคาเส้นละ  8,000 บาท รวมเป็นเงิน 

16,000 บาท 
4. สายส่งนํ4าดบัเพลิง ขนาด 2.5 นิ4ว x 20 เมตร จาํนวน 2 เส้น ราคาเส้นละ 9,500 บาท  รวมเป็นเงิน 

19,000 บาท 
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทั/วไปเกี/ยวกบัการรักษาความสงบภายใน (00121)    

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123)    ตั:งไว้รวม   65,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม    65,000.00   บาท 

    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      ตั:งไว้รวม    65,000.00   บาท 
    1.1  หมวดค่าใช้สอย  (532000)   ตั:งไว้รวม    65,000.00   บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)   
ตั4งไวร้วม  65,000.00  บาท    
                          (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนับรรเทาสาธารณภยั    ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท 
              เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้รับการฝึกซ้อมแผนป้องกนับรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงาน
กูชี้พ กูภ้ยั เพื/อช่วยเหลือประชาชนที/ประสบภยัต่างๆ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)   ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4  
แนวทางที/ 4.2  ขอ้ 2  หนา้ 48 

       (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ตั4งไว ้20,000.00 บาท 
           เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เพื/อให ้ 
อปพร. ไดท้บทวนความรู้ในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริหาร
ทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)   ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 4  แนวทางที/ 4.2  ขอ้ 1 หนา้  48 
                            (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนประจาํปี ตั4งไว ้30,000.00บาท 
                               เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมผูที้/มีจิตอาสาเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตาํบล  ตั4ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริหารทั/วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 4  แนวทางที/ 4.2  ขอ้ 6  หนา้  48 
 

*************************** 
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)   ตั:งไว้รวม   2,965,160.00    บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)     ตั:งไว้รวม   1,813,160.00    บาท    
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม   1,813,160.00    บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม     105,000.00    บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)     

ตั4งไวร้วม  105,000.00   บาท     
 (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ   ตั4งไว ้ 45,000.00  บาท 

        เพื/อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตาํบล เช่น 
ค่าจา้งเหมาจดัเวทีพร้อมเครื/องเสียงและดนตรี , ค่าของขวญัและรางวลัสําหรับเด็ก ค่าอาหารและเครื/องดื/ม ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 4  หนา้  31                 

(2)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาในเด็ก   ตั4งไว ้20,000.00 บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาในเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 9 หนา้ 36  

         (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  ตั4งไว ้ 5,000.00  บาท 
         เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบล
จาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 12 หนา้ 36 
   (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการหนูนอ้ยฟันสวย  ตั4งไว ้ 10,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหนูนอ้ยฟันสวยของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย 
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อน
วยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.4  ขอ้ 15  หนา้ 37 

(5) ค่าใชจ่้ายโครงการสืบสานวฒันธรรมการแต่งกายลา้นนา  ตั4งไว ้10,000.00 บาท 
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสืบสานวฒันธรรมการแต่งกายลา้นนาของศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กตาํบลจาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา 
(00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.4  ขอ้ 20  หนา้ 38  
                               (6)  ค่าใชจ่้ายโครงการครอบครัวสัมพนัธ์     ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการครอบครัวสัมพนัธ์ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่า
หวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 17 หนา้ 37 
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1.2  หมวดค่าวัสดุ (533000)   ตั:งไว้รวม   1,708,160.00  บาท    แยกเป็น 
1.2.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)    ตั4งไว ้ 818,160.00  บาท  

                              เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื4ออาหารเสริม(นม) สาํหรับเด็กเลก็ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ นกัเรียน
ระดบัก่อนวยัเรียน และระดบัประถมศึกษา  ดงันี4  
                           - สําหรับเด็กก่อนวนัเรียน ภายในศูนยเ์ด็กเล็กตาํบลจาํป่าหวาย  จาํนวน  150  คน  คนละ 7 บาท : วนั 
โดยจดัหาอาหารเสริม(นม)  จาํนวน 280 วนั  เป็นเงิน  294,000.00  บาท    
                          - สาํหรับเด็กนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื4นที/  จาํนวน  288  คน : ละ 7 บาท : วนัโดยจดัหา
อาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และชนิด ย ูเอช ที จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 524,160.00 บาท 

ตั4 งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงาน
การศึกษา (00210)   งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 1  หน้า  35  
(ทั4งนี4  จะเบิกจ่ายต่อเมื/อไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ/น) 

1.2.2  ค่าอาหารกลางวนัเดก็เลก็  (330600)    ตั4งไว ้  840,000.00  บาท 
  เพื/อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลจาํป่าหวาย เป็นค่าจดัทาํอาหาร

กลางวนัสาํหรับเด็กเลก็ จาํนวน 150 คน ๆ ละ 20 บาท/วนั จาํนวน 280 วนั  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 2 หนา้ 35 (ทั4งนี4  จะเบิกจ่ายต่อเมื/อไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ/น)    

1.2.3  ประเภทค่าวสัดุเพื/อการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (331500)  ตั4งไว ้50,000.00 บาท 
 เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุเพื/อการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย  เช่น ของเล่นพฒันา

ทกัษะ เกมส์ สมุด ดินสอ ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 6  หนา้ 35 
 

2.  งบเงนิอุดหนุน (560000)  ตั:งไว้  1,152,000.00  บาท 
             2.1   หมวดเงินอุดหนุน (561000)   ตั:งไว้  1,152,000.00   บาท    แยกเป็น  

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั4งไว ้ 1,152,000.00  บาท  
         (1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ตั4งไว ้1,152,000.00 บาท        

               เพื/ออุดหนุนให้กบัโรงเรียนบ้านจาํป่าหวาย , โรงเรียนบา้นดาวเรือง   เป็นค่าจดัทาํอาหาร
กลางวนัสาํหรับเดก็นกัเรียนตั4งแต่ชั4นก่อนประถมถึงชั4นประถมศึกษา จาํนวน 288 คน คนละ 20 บาท/วนั จาํนวน 200 วนั 
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อน
วยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 2  หนา้ 35  (ทั4งนี4  จะเบิกจ่ายต่อเมื/อไดรั้บการ
จดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ/น) 
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งานระดบัมธัยมศึกษา (00213)    ตั:งไว้รวม  440,700.00  บาท 
1. งบเงนิอุดหนุน  (560000)     ตั:งไว้รวม  440,700.00  บาท 

1.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม  440,700.00  บาท 
 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั4งไว ้ 440,700.00  บาท 

(1)  อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตั4งไว ้ 440,700.00  บาท        
                    เพื/ออุดหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย เป็นค่าจดัทาํอาหารกลางวนัสําหรับเด็กนกัเรียน
ชั4นมธัยมศึกษา จาํนวน 113 คน คนละ 19.50 บาท/วนั/คน จาํนวน 200 วนั  (โรงเรียนสมทบ คนละ 0.50 บาท /วนั/คน  
จาํนวน 113 คน  เป็นเงิน 11,300.00 บาท)  ตั4 งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัการศึกษา (00211)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ขอ้ 
2  หนา้ 35  
 
 
งานศึกษาไม่กําหนดระดบั  (00214)   ตั:งไว้รวม  40,000.00  บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม   40,000.00   บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม   40,000.00   บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)      ตั:งไว้รวม   40,000.00   บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    

ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท    
(1)  ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  ตั4งไว ้40,000.00 บาท 
     เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาช่วงปิดภาคเรียน เพื/อเป็นการส่งเสริม

สาํหรับเด็กที/ตอ้งการมีรายไดช่้วยเหลือผูป้กครองที/มีรายไดน้อ้ยในช่วงปิดภาคเรียน ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั (00214)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  
แนวทางที/ 2.4  ขอ้ 23  หนา้  38 
 
 

******************** 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับสาธารณสุข (00221)   ตั:งไว้รวม  848,100.00   บาท 
1. งบบุคลากร (520000)        ตั:งไว้รวม    578,800.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) (522000)      ตั:งไว้รวม    578,800.00   บาท 
                 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน (220100)     ตั4งไว ้ 560,800.00   บาท   
                             เพื/อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 
                 1.1.2  ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ (220200)     ตั4งไว ้ 18,000.00   บาท   

         เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราวและเงินที/ปรับเพิ/ม สําหรับคุณวุฒิที/  ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนตาํบลรับรองว่าคุณวุฒินั4นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที/
ไดรั้บแต่งตั4งให้แก่พนักงานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 

 

2.  งบดําเนินการ (530000)         ตั:งไว้รวม  240,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     ตั:งไว้รวม  240,000.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)     ตั:งไว้รวม  150,000.00  บาท 

       2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (310100)   
ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท 
            เพื/อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็นกรณีพิเศษ 
สาํหรับขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกองสาธารณสุข  ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบั
สาธารณสุข (00221) 

2.1.2   ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (310600)    ตั4งไว ้ 100,000.00  บาท 
                              เพื/อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ ใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 

2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม  60,000.00  บาท 
2.2.1   ประเภทรายจ่ายเพื/อใหไ้ดม้าซึ/ งบริการ (320100)   ตั4งไว ้ 40,000.00   บาท   

(1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
               เพื/อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสมัมนา , ประชุมของ
พนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข โดยจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221)   
 
 



65 
 

  (2)  ค่าจา้งเหมาบริการอื/นๆ    ตั4งไว ้  20,000.00  บาท  
                 เพื/อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอื/นๆ เช่น ค่าจา้งเหมารถประชาสัมพนัธ์ และจา้งเหมาแรงงาน
อื/นๆ กองสาธารณสุข ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221)      

   2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)   
ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท     
                              (1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท  
         เพื/อจ่ายเป็นค่าเบี4ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที/พกั  และค่าใชจ่้ายอื/นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมของพนกังานส่วนตาํบล  ทั4งภายใน ประเทศและต่างประเทศ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการ
ชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 

2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)       ตั:งไว้รวม    30,000.00  บาท     
2.3.1   ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน  (330100)     ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท  

  เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อสิ/งของเครื/องใชภ้ายในสาํนักงาน เช่นโต๊ะ ตู ้ เกา้อี4  ปากกา ดินสอ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร แบบพิมพต่์างๆ ฯลฯ ที/มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 
  2.3.2  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ตั4งไว ้ 15,000.00  บาท 
                             เพื/อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสาํหรับคอมพิวเตอร์ และ
อื/นๆ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหาร
ทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) 
 
3. งบลงทุน  (540000)       ตั:งไว้รวม     29,300.00   บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม     29,300.00   บาท 
                 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้รวม     29,300.00   บาท  

3.1.1   ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (411600)   ตั4งไว ้ 29,300.00  บาท 

 (1)  เครื/องคอมพิวเตอร์  ตั4งไว ้ 25,000.00  บาท 
     เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน  1   เครื/อง  โดยมี

คุณลกัษณะพื4นฐานดงันี4   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) และมีความเร็ว   สัญญาณนาฬิกาไม่ 
  นอ้ยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจาํ แบบ Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ 6 MB จาํนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที/มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB  
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB จาํนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย 
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- มีช่องเชื/อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 นิ4ว  
  จาํนวน 1 หน่วย  

เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กองสาธารณสุขและสิ/งแวดลอ้ม  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221)      
                 (2) เครื/องพิมพค์อมพิวเตอร์  ตั4งไว ้ 4,300.00  บาท 

                          เพื/อจดัซื4อเครื/องพิมพค์อมพิวเตอร์  จาํนวน 1 เครื/อง โดยมีคุณลกัษณะพื4นฐาน 
ดงันี4  
  - มีความละเอียดในการพิมพข์าวดาํไม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
  - มีความละเอียดในการพิมพสี์ไม่นอ้ยกวา่ 4,800x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํ ไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้ต่อนาที   

- มีความเร็วในการพิมพร่์างสี ไม่นอ้ยกวา่ 20 หนา้ต่อนาที  
  - มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกวา่ 

- สามารถใชไ้ดก้บั A4,Letter ,Legal และ  Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า   100 แผน่ 
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
เพื/อไวใ้ชส้าํนกังานองคก์ารบริการบริหารส่วนตาํบล กองสาธารณสุขและสิ/งแวดลอ้ม ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221)    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื)น (00223) ตั:งไว้รวม  400,000.00   บาท 
1.  งบดําเนินการ (530000)          ตั:งไว้รวม  250,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ       ตั:งไว้รวม  250,000.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม  250,000.00  บาท 
   2.2.1  ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)   
ตั4งไวร้วม  250,000.00  บาท     
           (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการเยาวชนหวัใจสีขาว    ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท   
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมเขา้ค่ายเยาวชนในสถานศึกษา  โดยการส่งเสริมความรู้
และทกัษะป้องกนัตนเองจากยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื/องดื/ม ค่าจา้งเหมาเครื/องเสียง ค่าเช่า
สถานที/อบรม ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุอบรม ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223)  ตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ขอ้ 9 หนา้ 40 

        (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  ตั4งไว ้ 60,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื4อนํ4 ายาเคมีกาํจดัลูกนํ4ายงุลาย พร้อมส่วนผสมอื/นๆ และ
สารเคมีกาํจดัลูกนํ4ายุงลาย ค่าจา้งเหมาแรงงานในการพ่นหมอกควนัควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด  ค่าจา้งเหมารถ
ประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัทาํเอกสาร วารสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223)   ตามยทุธศาสตร์
ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ขอ้ 1 หนา้ 42 
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(3)  ค่าใชจ่้ายโครงการควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้    ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นใชจ่้ายในการจดัซื4อวคัซีน ยาฉีดคุมกาํเนิดและอุปกรณ์ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
ค่าจดัทาํป้ายรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าเครื/องดื/ม  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6  ขอ้ 2  หนา้ 42 

(4)  ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัควบคุมโรคติดต่ออุบติัใหม่   ตั4งไว ้ 20,000.00   บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมเพื/อเตรียมความพร้อมโตต้อบภาวะฉุกเฉินโรค

อุบติัใหม่ อุบติัซํ4 า ไดแ้ก่ โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ โรคไขห้วดันก โรคฉี/หนู ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ เอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื/องดื/มคณะกรรมการดาํเนินงาน ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื/น (00223)   ตามยทุธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6  ขอ้ 3  หนา้ 42 
         (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการตลาดนดัสุขภาพ  ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท   
         เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเวทีแลกเปลี/ยนเรียนรู้ การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานดา้นสุขภาพและจดันิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื/องดื/ม ค่าจา้งเหมาเครื/องเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ ค่ารางวลั ค่าจดัทาํใบประกาศนียบตัร ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 2  
แนวทางที/ 2.6 ขอ้ 9  หนา้ 43 

(6)  ค่าใชจ่้ายโครงการรักจาํป่าหวายรักษสิ์/งแวดลอ้ม    ตั4งไว ้ 10,000.00   บาท   
         เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมประชุม รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ ใหค้วามรู้ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื/องดื/ม ค่าจา้งเหมารถประชาสมัพนัธ์เครื/องเสียง ค่าใชจ่้ายทาํเอกสารแผน่พบั 
วารสาร ทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตามยทุธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.1 ขอ้ 1 
หนา้ 45 

(7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ตั4งไว ้10,000.00 บาท   
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสัมมนาเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติ ใน
ระดบัตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื/องดื/ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรม ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื/น (00223) ตามยทุธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.2 ขอ้ 4 หนา้ 45 

(8) โครงการโครงการพฒันาการจดัการขยะแบบยั/งยืน  ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท   
       เพื/อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเรื/ องการพฒันาการจดัการขยะ
แบบยั/งยืนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคญัในการคดัแยกขยะการกาํจดัขยะที/ถูกวิธีได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ/งขึ4น จดัซื4อวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/องดื/ม ค่าจา้งเหมาเครื/อง
เสียง ค่าใชจ่้ายทาํเอกสารแผ่นพบั ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุสาธิตการจดัขยะในชุมชนแลค่า
อื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.2 ขอ้ 1 หนา้ 46  
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(9) ค่าใชจ่้ายโครงการกิจกรรมลานกีฬา อสม.    ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
         เพื/อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงคใ์นการออกกาํลงักายของอสม. การประกวดแอ
ดรบิค คน้หา อสม. ตน้แบบ  ดา้นการออกกาํลงักาย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื/องดื/ม ค่าจา้งเหมาเครื/องเสียง 
ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ารางวลั ค่าจดัทาํใบประกาศนียบตัร และค่าอื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตาม
ยทุธศาสตร์ ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ขอ้ 6  หนา้ 42 
   

2. งบเงนิอุดหนุน  (560000)        ตั:งไว้รวม  150,000.00  บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)      ตั:งไว้รวม  150,000.00  บาท 

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)   ตั4งไวร้วม 150,000.00  บาท    
  (1)   อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน     ตั4งไว ้  130,000.00   บาท  
         เพื/ออุดหนุนให้กบัศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน จาํนวน 13 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 10,000.00 

บาท เพื/อสนบัสนุนการดาํเนินงานระบบบริการสาธารณสุข ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป   ปรากฏในดา้นบริการชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ขอ้ 8 หนา้ 42   

  (2)   อุดหนุนโครงการ อสม.สญัจร   ตั4งไว ้  20,000.00   บาท 
              เพื/ออุดหนุนใหก้บักลุ่ม อสม.ตาํบลจาํป่าหวาย สาํหรับพฒันาและเพิ/มศกัยภาพของ   อสม. 
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.3  ขอ้ 2 หนา้  34   
 
 

*************************** 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

  
งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   ตั:งไว้รวม  2,473,900.00   บาท    
1. งบบุคลากร (520000)        ตั:งไว้รวม      857,200.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)  (522000)     ตั:งไว้รวม      857,200.00   บาท 
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  (220100)    ตั4งไว ้ 550,000.00  บาท   
        เพื/อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาํบลกองช่าง  ตั4 งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในดา้น

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  
1.1.2 ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง (220300)    ตั4งไว ้ 42,000.00   บาท  
        เพื/อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งให้แก่ผูอ้าํนวยการกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น

บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)   
1.1.3  ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ  (220200)   ตั4งไว ้ 37,200.00   บาท   

 เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราวและเงินที/ปรับเพิ/ม สาํหรับคุณวุฒิที/ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวุฒินั4นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที/
ไดรั้บแต่งตั4งใหแ้ก่พนักงานส่วนตาํบล กองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    
  1.1.4  ประเภทเงินค่าจา้งพนกังานจา้ง  (220600)    ตั4งไว ้ 156,000.00  บาท 
          เพื/อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง    ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและ
ชุมชน  (00241)    
  1.1.5  ประเภทเงินเพิ/มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  (220700)  ตั4งไว ้ 72,000.00   บาท 
           เพื/อจ่ายเป็นเงินเพิ/มการครองชีพชั/วคราวให้แก่พนกังานจา้งกองช่าง  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)    

2.  งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม  1,041,000.00    บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั:งไว้รวม  1,041,000.00    บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)     ตั:งไว้รวม     171,000.00   บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (310100)   
ตั4งไว ้  50,000.00   บาท 
          เพื/อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนตาํบล
กองช่าง และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกองช่าง  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    
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2.1.2  ประเภทค่าเช่าบา้น (310400)    ตั4งไว ้ 51,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซื4อ ของพนกังานส่วนตาํบลกองช่าง  ตั4งจ่ายจาก  

เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบั
เคหะและชุมชน  (00241)    

2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลกองช่าง      ตั4งจ่ายจากเงิน 

รายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะ
และชุมชน  (00241)    

2.1.4   ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  (310600)     ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท 
          เพื/อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนกังานส่วนตาํบลกองช่าง  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ 

ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและ
ชุมชน  (00241)    

2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม  510,000.00   บาท 
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื/อให้ไดม้าซึ/ งบริการ (320100)    ตั4งไวร้วม  110,000.00   บาท   

(1)   ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน    ตั4งไว ้ 60,000.00  บาท 
                เพื/อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุมของ
พนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    

   (2)  ค่าจา้งเหมาบริการอื/นๆ    ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท  
                                     เพื/อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอื/นๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน    และจา้งเหมา
แรงงานอื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    
ตั4งไวร้วม  100,000.00  บาท  

(1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท   
     เพื/อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งกองช่าง เช่นค่าเบี4ยเลี4ยง

เดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที/พกั และค่าใชจ่้ายที/จาํเป็นอื/น ๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    

(2)  ค่าใชจ่้ายโครงการรังวดัที/ดินสาํหรับที/หลวง   ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท 
    เพื/อจ่ายเป็นค่าจา้ง ค่าตอบแทน และใชจ่้ายอื/นๆ ที/เกี/ยวเนื/องในการเขา้รังวดัที/ดินสําหรับที/

หลวง  ในเขตพื4นที/ตาํบลจาํป่าหวาย  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป    ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  
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2.2.3  ประเภทรายจ่ายเพื/อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น (320400)  ตั4งไว ้300,000.00 บาท   

  เพื/อจ่ายเป็นค่าซ่อมถนนภายในหมู่บา้น   ถนนเพื/อการเกษตร   อาคาร   ทางระบายนํ4า  
ประปาหมู่บา้น ฝายนํ4าลน้และสิ/งก่อสร้างอื/นๆที/อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไป
เกี/ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)    ตั:งไว้รวม  360,000.00   บาท    แยกเป็น 
2.3.1   ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน  (330100)     ตั4งไว ้  20,000.00  บาท 

  เพื/อจ่ายเป็นค่าซื4อโต๊ะ ตู ้ เกา้อี4  วสัดุอุปกรณ์ กระดาษไข กระดาษพิมพเ์ขียว ปากการอตติ4ง  
ดินสอ  อุปกรณ์เขียนแบบต่าง ๆ ที/มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้    ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

2.3.2  ประเภทค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ (330200)   ตั4งไว ้ 100,000.00  บาท   
                              เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ สวิทซ์ไฟ   หลอดไฟฟ้า 
ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)     แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

2.3.3  ประเภทค่าวสัดุก่อสร้าง (330600)    ตั4งไว ้ 200,000.00  บาท     
         เพื/อจ่ายเป็นค่าซื4อวสัดุที/ใชใ้นการก่อสร้าง เช่น ไม ้ ตะปู  สี ปูนซีเมนต์  ทราย   หิน ฯลฯ ตั4งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    งานบริหาร
ทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)     

2.3.4  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์   (331400)    ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท  
                              เพื/อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ และ
อื/นๆ   ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  

3.  งบลงทุน (540000)      ตั:งไว้รวม    575,700.00      บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม    575,700.00  บาท 

3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้  45,700.00  บาท 
3.1.1  ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (411600)   ตั4งไว ้ 45,700.00  บาท 

(1) เครื/องคอมพิวเตอร์    ตั4งไว ้ 33,700.00  บาท 
            เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมกบัอุปกรณ์ จาํนวน 1 เครื/อง  โดยมีคุณลกัษณะ
พื4นฐานดงันี4   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั (4core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ย
กวา่ 3.0 GHz และมีหน่วยความจาํแบบ Cache Memory ไม่นอ้ยกวา่ 8 MB จาํนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที/มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 GB 
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4GB 
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- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 2TBจาํนวน 1หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื/อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา่ จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มีContrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18 นิ4ว  
  จาํนวน 1 หน่วย 

  - เครื/องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA  จาํนวน 1 เครื/อง  
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์      กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กองช่าง  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

(2)  เครื/องพิมพค์อมพิวเตอร์  ตั4งไว ้ 12,000.00  บาท 
             เพื/อจดัซื4อเครื/องพิมพค์อมพิวเตอร์  จาํนวน 1 เครื/อง โดยมีคุณลกัษณะพื4นฐานดงันี4  
  - มีความละเอียดในการพิมพร่์างไม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาํสาํหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หนา้ ต่อ นาที หรือ  
  10.2 ภาพต่อนาที       
- มีความเร็วในการพิมพร่์างสีสาํหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกวา่ 17 หนา้ต่อนาที หรือ 8.1 ภาพ   
  ต่อนาที 

  -  มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกวา่ 
-  สามารถใชไ้ดก้บั A3, A4, Letter และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100 แผน่   

เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื4นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/อสาร (ICT) 
สาํหรับไวใ้ชใ้นสํานกังานองค์การบริหารส่วนตาํบล กองช่าง  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)        

  3.2  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)    ตั:งไว้  530,000.00   บาท 

         3.2.1 ประเภทค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที/ดินและสิ/งก่อสร้าง (421000) ตั4งไว ้ 530,000.00  บาท 

     (1)  โครงการปรับปรุงหอ้งทาํงานฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบญัญติัและพนกังาน  ตั4งไว ้150,000.00 บาท 

                   เพื/อปรับปรุงหอ้งทาํงานโดยการกั4นหอ้งทาํงานจากเดิมกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ใหเ้ป็น 3 
ห้อง ห้อง ฝ่ายบริหารกวา้ง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ห้องฝ่ายนิติบญัญติักวา้ง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรห้องพนักงานกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรกั4นดว้ยกระจกโครงอลูมิเนียม ตามแบบ อบต.จาํป่าหวายกาํหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและ
ชุมชน (00241) ตามยทุธศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ขอ้ 8 หนา้ 52 
                 (2)  โครงการซ่อมแซมหลงัอาคารสาํนกังานและอาคารโรงจอดรถ    ตั4งไว ้ 255,000.00  บาท 
             เพื/อปรับปรุงอาคารสถานที/ให้มีความมั/นคง แข็งแรง เหมาะสมในการให้บริการประชาชนโดย
การรื4อหลงัคาเดิมพร้อมเปลี/ยนหลงัคาใหม่  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)  ตามยุทธศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 
ขอ้ 9 หนา้ 52 
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                    (3) โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล    ตั4งไว ้125,000.00  บาท 
              โดยการก่อสร้างเวทีไมข้นาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตรสูง 0.45 เมตรพร้อมฉากเวทีและ
อุปกรณ์จาํนวน 1 ชุด ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวายกาํหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั/วไปเกี/ยวกบัเคหะและชุมชน (00241) 
ตามยทุธศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ขอ้ 11 หนา้ 52   

งานไฟฟ้าและถนน (00242)     ตั:งไว้รวม    2,472,420.00   บาท 
1. งบลงทุน  (540000)      ตั:งไว้รวม     2,472,420.00    บาท 
 หมวดครุภณัฑ์ที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง     ตั:งไว้รวม     2,472,420.00    บาท 

1.1  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)     ตั:งไว้รวม     2,472,420.00    บาท 
 1.1.1 ประเภทโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค (420900) ตั:งไว้รวม  12,472,420.00  บาท 

         (1)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1    ตั4งไว ้ 132,600.00 บาท 
              เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 
เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 255.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด 
จุดเริ/มตน้ขา้งบา้นนายจันทร์  กันทิยะ 73 หมู่ที/  1  จุดสิ4นสุดสะพานไมข้า้มลาํนํ4 าร่องจาํ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน  (00242) ตามตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
         (2)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1      ตั4งไว ้  159,120.00  บาท 
      เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนาเฉลี/ย 
0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 306.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 
ชุด จุดเริ/มตน้หน้าปากซอยติดกบัถนนลาดยาง  จุดสิ4นสุดหนา้บา้นนายทีรภทัร  จินตธรรม ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน  (00242) ตามตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
          (3)   โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 2      ตั4งไว ้ 322,400.00  บาท 
       เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี/ย 
0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 
ชุด จุดเริ/มตน้ขา้งบา้นนายสุรพล  ยินดี  จุดสิ4นสุดบา้น จสอ.ทกัษิณ  ชมพู หมู่ที/ 2 ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบไฟฟ้าและถนน  (00242) ตามตาม
ยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
          (4)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3     ตั4งไว ้ 156,000.00  บาท 
       เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี/ย 
0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 300.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 
ชุด จุดเริ/มตน้หนา้บา้นนายต่วน  มิ/งขวญั  จุดสิ4นสุดหนา้บา้นศรีนวล  พลูแกว้ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน  (00242) ตามตามยุทธศาสตร์ที/ 1 
แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
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       (5)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3       ตั4งไว ้ 140,400.00  บาท 
   เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 
เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 270 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสมัพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด 
จุดเริ/มตน้เชื/อมถนนลาดยางขา้งบา้นนางศรีมุด  ผึ4งตน้  จุดสิ4นสุดขา้งบา้นนายคาํอา้ย  ศรีเมือง  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตาม
ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
       (6)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 13    ตั4งไว ้ 171,600.00 บาท 
   เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 13 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี/ย 
0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 330 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 
ชุด จุดเริ/มตน้เชื/อมซอย 6 ขา้งบา้นนายรังสรรค ์ ขวญัใจ จุดสิ4นสุดเชื/อมซอย 4 ขา้งบา้นนางอนงค ์  บวัเทศ ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242) ตามตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   

   (7)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ4ารูปตวั U พร้อมฝาปิดหมู่ที/ 11 ตั4งไว ้271,250.00 บาท 
          เพื/อก่อสร้างรางระบายนํ4ารูปตวั U พร้อมฝาปิด  ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.50 เมตร ยาว 
175.00 เมตร พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด จุดเริ/มตน้บา้นนายรัตน ์ พนัธ์กิ/ง จุดสิ4นสุดบา้นนายจาํรัส เมืองมา156 หมู่ที/ 11 ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน
(00242)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 3 หนา้ 20 

   (8)  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ4ารูปตวั U พร้อมฝาปิด หมู่ 8  ตั4งไว ้ 271,250.00  บาท 
          เพื/อก่อสร้างรางระบายนํ4ารูปตวั U พร้อมฝาปิด  ขนาดปากกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.50 เมตร ยาว 
175.00 เมตร พร้อมฝาปิด ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์ จาํนวน 1 ชุด จุดเริ/ มตน้เชื/อมต่อรางระบายนํ4 าเดิมหนา้บา้นนายผดั ถาวงศ์  จุดสิ4นสุดบ้านนายประยูร  
รําไพ  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวายกาํหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 
3 หนา้ 20 
      (9)   โครงการวางท่อระบายนํ4า คสล.  หมู่ 7   ตั4งไว ้ 85,000.00  บาท  
    เพื/อก่อสร้างวางท่อระบายนํ4 า  คสล. หมู่ที/  7 บริเวณลําเหมืองร่องบวกหลวง  ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.00 เมตร ชั4น 3 จาํนวน  2 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมกาํแพงปากท่อและหูชา้ง คสล. ตามแบบ อบต.จาํป่า
หวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 3 หนา้ 20 
     (10)   โครงการวางท่อระบายนํ4า คสล. หมู่ 10  ตั4งไว ้85,000.00 บาท 
    เพื/อก่อสร้างวางท่อระบายนํ4า คสล. หมู่ที/ 10 บริเวณลาํเหมืองร่องกั4นกา้ว ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
1.00 เมตร ชั4น 3 จาํนวน  2 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมกาํแพงปากท่อและหูชา้ง คสล. ตามแบบ อบต.จาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน 
(00242)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 3 หนา้ 20  



75 
       (11)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5  ตั4งไว ้ 148,200.00  บาท 
     เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 285.00  ตารางเมตร   จุดเริ/มตน้ขา้งสวนนางจนัทร์ ปิงเมือง 
จุดสิ4นสุดรั4 วบา้นนายสันติ คาํออน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด ตามแบบ อบต.จาํป่าหวาย 
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
     (12)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5      ตั4งไว ้ 88,900.00  บาท 
   เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา
เฉลี/ย 0.15 เมตร หรือมี หรือมีผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร จุดเริ/ มต้านบ้านนายมูล  ใฝ่จิตต ์ 
จุดสิ4นสุดบา้นนายนอ้ย  วงศบุ์ตร  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   

   (13)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 9  ตั4งไว ้ 284,700.00 บาท 
เพื/อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ ่หมู่ที/ 9  ดงันี4  
ช่วงที/ 1  ขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร 

จุดเริ/มตน้บา้นนายเปก ก๋าใจ จุดสิ4นสุดบา้นนายนิรันดร์  เผา่แกว้ 
ช่วงที/ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร 

จุดเริ/มตน้บา้นนายนิรันดร์  เผา่แกว้ จุดสิ4นสุดบา้นนายพกั ทาทอง   
หรือมีผิวจราจรคอนกรีตช่วงที/ 1 และช่วงที/  2 รวมกนัไม่น้อยกว่า 538.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด ตามแบบ อบต.จาํป่าหวาย  ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สงัคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)ตามยทุธศาสตร์ที/1 แนวทางที/1.1ขอ้1หนา้18  
      (14)  โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 10  ตั4งไว ้ 156,000.00  บาท 
   เพื/อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ ่หมู่ที/ 10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร 
หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 300.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ 
จาํนวน 1 ชุด จุดเริ/มตน้มุมบ้านนางบวัตอง บวัเทศ จุดสิ4นสุดสวนนายประยูร รําไพ  ตามแบบ อบต.จาํป่าหวาย  ตั4งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 1 หนา้ 18   
งานสวนสาธารณะ (00243)       ตั:งไว้รวม  325,000.00  บาท 
1. งบลงทุน  (540000)      ตั:งไว้รวม   325,000.00  บาท 
 1.1  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)  ตั:งไว้รวม   325,000.00  บาท 
  1.1.1 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (421000) ตั:งไว้ 325,000.00 บาท 
          (1)  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  (420900)     ตั4งไว ้ 325,000.00  บาท 
               เพื/อดาํเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการขุดและถมดิน ณ บริเวณสนามหน้าที/ทาํการองค์การ
บริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย พร้อมบดอดัแน่น ขนาดกวา้ง 43.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลจาํป่าหวายกาํหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยทุธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.3 ขอ้ 1 หนา้ 27  

**************************** 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

งานบริหารทั)วไป (00251)     ตั:งไว้รวม  15,500.00  บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)     ตั:งไว้รวม    15,500.00  บาท   
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      ตั:งไว้รวม    15,500.00  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม    15,500.00  บาท 
 1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)      

ตั4งไว ้ 15,500.00  บาท     
(1)  ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํประชาคมตาํบล    ตั4งไว ้ 15,500.00  บาท 

        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํประชาคมตาํบล ประจาํปี 2557 ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลจาํป่าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน 
(00250)  งานบริหารทั/วไป (00251) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 5  แนวทางที/ 5.2  ขอ้ 1  หนา้  54 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   ตั:งไว้รวม  180,000.00  บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)      ตั:งไว้รวม  90,000.00  บาท   
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ       ตั:งไว้รวม    90,000.00  บาท 

1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม    90,000.00  บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)      

ตั4งไว ้ 90,000.00  บาท     
 (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชน   ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท 
     เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของเด็กและเยาวชนตาํบลจาํป่าหวาย หรือการดาํเนิน

กิจกรรมที/เกี/ยวขอ้ง  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื/องดื/ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งของชุมชน (00252)  ตามยทุธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.3 ขอ้ 1 หนา้ 34 

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท 
           เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของผูสู้งอายุ หรือการดาํเนินกิจกรรมที/เกี/ยวขอ้ง เช่น
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ฯลฯ  ตั4 งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)  ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 2  แนวทางที/ 2.5  ขอ้ 2 หนา้  39 

 (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท 
         เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจดัทาํเป็นศูนยเ์รียนรู้ในที/ทาํการ อบต. ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)  ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 1  แนวทางที/ 1.4  ขอ้ 2  หนา้  28 
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2.  งบเงนิอุดหนุน (560000)     ตั:งไว้รวม  90,000.00  บาท 
          2.1  หมวดเงินอุดหนุน (561000)    ตั:งไว้รวม  90,000.00  บาท      

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท  
                   (1) อุดหนุนศูนยอ์าํนวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัพะเยา ตั4งไว ้30,000.00 บาท 
                               เพื/ออุดหนุนศูนยอ์าํนวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัพะเยา  ในการดาํเนินการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื4นที/จงัหวดัพะเยา  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)  ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 2  แนวทางที/ 2.5  ขอ้ 11  หนา้  40 
 
  2.1.2  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)   ตั4งไวร้วม  60,000.00  บาท 
          (1)  อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพฒันาสตรีตาํบลจาํป่าหวาย   ตั4งไว ้ 30,000.00  บาท  

      เพื/ออุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีตาํบลจาํป่าหวาย ในการจดักิจกรรมในวนัสตรีสากล เช่น การ
ประชุมสัมมนา การละเล่น การประกวด  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทาง
ที/ 2.3  ขอ้ 3 หนา้  34  

 (2)  อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ  ตั4งไว ้ 30,000.00   บาท 
      เพื/ออุดหนุนชมรมผูสู้งอายุในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากงานฝีมือและภูมิปัญญาของผูสู้งอายุให้

ไดม้าตรฐาน   ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งาน
บริหารทั/วไปเกี/ยวกบัสาธารณสุข (00221) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/  2  แนวทางที/  2.5  ขอ้ 15  หนา้  41 
 
 

*********************** 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬ าและนันทนาการ (00262)    ตั:งไว้รวม  300,000.00  บาท 
1. งบดําเนินการ  (53000)        ตั:งไว้รวม    300,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวดัสุ      ตั:งไว้รวม    300,000.00  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม    300,000.00  บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)   

ตั4งไว ้ 300,000.00  บาท    
 (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน   ตั4งไว ้100,000.00  บาท   
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน ประจาํปี 2557  เช่น  ค่าจดัพิธีเปิด-

ปิด ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/ ค่าเช่าเต็นท์ ค่านํ4 าดื/ม ค่านํ4าแข็ง ค่าอาหาร เงินรางวลันกักีฬา  ค่าเบี4ยเลี4ยงกรรมการตดัสินกีฬา 
เป็นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.6  ขอ้ 4  หนา้  42 

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเตรียมทีมนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  ตั4งไว ้50,000.00  บาท   
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนั หรือจัดส่งนักกีฬาซึ/ งเป็นตวัแทนขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมแข่งขนักบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื/นๆ ซึ/ งจดัแข่งขนัขึ4นเพื/อใชจ่้ายเป็นค่าชุดแข่งขนั , ค่า
พาหนะเดินทาง , ค่าอาหาร, ค่าเบี4 ยเลี4ยงนักกีฬาและผูฝึ้กสอน ,ค่าสมคัร เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ขอ้ 8 หนา้ 40 

  (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการค่ายมวยเยาวชน   ตั4งไว ้  50,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายมวยเยาวชน เช่น ค่าจัดทาํเวทีมวย ค่าจดัซื4อวสัดุ
อุปกรณ์ในการชกมวย   ค่าจา้งครูฝึกสอนมวย ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/  2  แนวทาง
ที/ 2.6  ขอ้ 7  หนา้  42 

  (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมกีฬาเพื/อสุขภาพ    ตั4งไว ้ 100,000.00   บาท 
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาเพื/อสุขภาพ เพื/อส่งเสริมให้

เยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยจะมีการจดัการแข่งขนั 2 ครั4 ง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานกีฬาและนนัทนาการ 
(00262)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.6  ขอ้ 10  หนา้  43      
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งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ)น  (00263)  ตั:งไว้รวม   301,000.00    บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)     ตั:งไว้รวม    260,000.00     บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม     260,000.00    บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม     260,000.00    บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวกบัการรับรองและพิธีการ (320200)   ตั4งไวร้วม  75,000.00  บาท 

  (1)  ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีทอ้งถิ/น   ตั4งไว ้ 70,000.00  บาท  
        เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อเทียนพรรษา  ค่าอาหารเลี4ยงพระในพิธีทางศาสนาและงาน 

ประเพณีพื4นบา้น เช่น งานพิธีกรรมทางความเชื/อต่างๆ ที/ปฏิบติัเป็นประเพณี ฯลฯ  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในงาน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรม
ทอ้งถิ/น (00263)    

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมพิธีสาํคญัประจาํปี   ตั4งไว ้ 5,000.00  บาท 
             เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาพวงมาลาช่อดอกไมก้ระเชา้ดอกไม ้ เป็นตน้ ตั4งจ่ายจาก

เงินรายได ้ปรากฏในงานบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งาน
ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263) 

1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    
ตั4งไวร้วม  185,000.00  บาท   

(1)  ค่าใชจ่้ายในการประเพณีรดนํ4าดาํหวัผูสู้งอายุในวนัสงกรานต ์ ตั4งไว ้40,000.00 บาท  
                 เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรดนํ4าดาํหวัผูสู้งอายุ จดัซื4อของขวญั ค่าอาหาร ค่านํ4าดื/ม
ในเทศกาลวนัสงกรานต ์  เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/  
2.5  ขอ้ 4  หนา้ 39 

  (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัแม่    ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท   
                                  เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวญั ของ
รางวลั ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในตาํบล  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)   
ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 4  แนวทางที/ 4.3  ขอ้ 2  หนา้ 50 

 (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัพ่อ    ตั4งไว ้ 30,000.00   บาท    
             เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวญั 
ของรางวลั ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูไ้ดร้ับการคดัเลือกในตาํบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  
ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 4  แนวทางที/  4.3  ขอ้ 1  หนา้ 50 

         (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์  ตั4งไว ้ 15,000.00   บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ประชาชน เยาวชน และเด็กนกัเรียนใน
พื4นที/ตาํบลจาํป่าหวาย เพื/อให้นาํไปใชใ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอด จนการดาํรงชีพของคนในชุมชน ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 6 หนา้  31 
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  (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   ตั4งไว ้ 25,000.00  บาท 
            เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่าย
เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์เพื/อใชส้าํหรับการดาํเนินโครงการฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263) ตามยทุธ์
ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 5  หนา้ 31 
   (6)  ค่าใชจ่้ายโครงการสวดมนตข์า้มปี   ตั4งไว ้  10,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลกั
ศาสนาในชีวิตประจาํวนัให้กบัประชาชนในตาํบล เช่น ค่าสังฆทาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นตน้ ตั4งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)   
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)   ตามยทุธ์ศาสตร์ที/  2   แนวทางที/ 2.2 ขอ้ 15 หนา้ 33 

  (7)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีทอ้งถิ/น   ตั4งไว ้ 45,000.00  บาท 
       เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสงกรานต ์เช่น ค่าใชจ่้ายในการแห่ 12 ราศี ไมค้ํ4า

สี  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ขอ้ 1 หนา้ 31 

 
 

2. งบเงนิอุดหนุน (56000)     ตั:งไว้รวม   41,000.00   บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม   41,000.00   บาท  
  2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)    ตั4งไวร้วม   39,000.00   บาท 

(1)  อุดหนุนโครงการจดังานประเพณีแห่  12 ราศี    ตั4งไว ้ 39,000.00  บาท 
      เพื/ออุดหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นเพื/อจดังานเตรียมขบวนร่วมงานประเพณีแห่ 12 ราศี  

ในวนัสงกรานต ์จาํนวน 13 หมู่บา้น ๆ ละ 3,000.00  บาท    ตั4งจ่ายจากเงินเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  ตาม
ยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 8 หนา้  32 
 

2.1.2  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที/เป็นสาธารณประโยชน์  (610400)  ตั4งไว ้2,000.00 บาท  
          (1)  อุดหนุนงานพิธีบวงสรวงพ่อขนุงาํเมือง   ตั4งไว ้  2,000.00    บาท 

      เพื/ออุดหนุนใหมู้ลนิธิพ่อขนุงาํเมืองจงัหวดัพะเยา  เป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธีบวงสรวง
พ่อ ขนุงาํเมือง เพื/อจดัเตรียมขบวนต่างๆ ตั4งจ่ายจากเงินเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ/น (00263)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 
แนวทางที/ 2.2 ขอ้ 11 หนา้ 32   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที)ยว (00264)   ตั:งไว้รวม  313,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม   300,000.00  บาท 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม   300,000.00  บาท 
1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม   300,000.00  บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    
ตั4งไว ้300,000.00 บาท    
                             (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทง   ตั4งไว ้ 250,000.00  บาท  

     เพื/อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทงของตาํบล เช่น ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมขบวนแห่
กระทง  หมู่บา้นละ 10,000.00  บาท  ค่าจา้งเหมาจดัทาํเวที ค่าจา้งเหมาเครื/องเสียง  ค่าจา้งเหมาติดตั4งไฟฟ้า ค่าจา้งเหมา
ประชาสัมพนัธ์ ค่าอาหารวา่ง ค่านํ4า นํ4 าดื/ม  ค่าของรางวลัและเงินรางวลั เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏใน
งานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที/ยว (00264)    ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2 ขอ้ 3 หนา้ 31   
           (2)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีวดัพระธาตุดอยนอ้ย    ตั4งไว ้ 50,000.00  บาท  

        เพื/อเป็นค่าใชจ่้าย ในการจดังานประเพณีสรงนํ4 าพระธาตุดอยนอ้ย เช่น ค่าเช่าเหมาเครื/อง
เสียง ค่าจา้งเหมาเวที ป้ายประชาสมัพนัธ์ ของรางวลัธิดาดอยนอ้ยและรางวลัการประกวดบั4งไฟ เป็นตน้ ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที/ยว (00264) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 2  หนา้  31 

2. งบเงนิอุดหนุน (560000)     ตั:งไว้รวม  13,000.00  บาท 
             2.1   หมวดเงินอุดหนุน (561000)    ตั:งไว้รวม  13,000.00  บาท    แยกเป็น  

1.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั4งไว ้ 13,000.00  บาท  
                              (1)  อุดหนุนโครงการจดังานเทศกาลลิ4นจี/และของดีเมืองพะเยา  ตั4งไว ้ 8,000.00  บาท 

      เพื/ออุดหนุนที/ทาํการปกครองอาํเภอเมืองพะเยา  ในการจดังานเทศกาลลิ4นจี/และของดีเมือง
พะเยา  ตั4งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที/ยว (00264)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/2 แนวทางที/ 2.2 ขอ้9  
หนา้ 32 
                            (2) อุดหนุนโครงการจดังานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวดัพะเยา ตั4งไว ้5,000.00 บาท 
                                เพื/ออุดหนุนที/ทาํการปกครองอาํเภอเมืองพะเยา ในการจดังานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวดัพะเยา  
ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที/ยว (00264)   ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2  แนวทางที/ 2.2  ขอ้ 10  หนา้  32 
 

 

*************************** 
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ด้านการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื:นฐาน (00312)   ตั:งไว้รวม  42,500.00   บาท 

1.  งบเงนิอุดหนุน (560000)       ตั:งไว้รวม    42,500.00    บาท 
         1.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม    42,500.00   บาท        
           1.1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั:งไว้  42,500.00   บาท 
            (1)  อุดหนุนการวางและปรับปรุงผงัเมืองรวมจงัหวดัพะเยา  ตั4งไว ้ 42,500.00   บาท 

                เพื/ออุดหนุนการวางและปรับปรุงผงัเมืองรวมจงัหวดัพะเยา ใหก้บัเทศบาลเมืองพะเยา  เพื/อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาพฒันาการดาํรงรักษาเมืองและบริเวณที/เกี/ยวขอ้งหรือชนบท ในดา้นการใชป้ระโยชน์ใน
ที/ดิน ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป  ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื4นฐาน (00312) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ขอ้ 14 หนา้ 53  
 
 

********************** 
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แผนงานการเกษตร (00320) 

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)     ตั:งไว้รวม   126,000.00   บาท                       

1.  งบดําเนินการ (530000)      ตั:งไว้รวม    100,000.00    บาท  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    ตั:งไว้รวม    100,000.00    บาท 
1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม      80,000.00    บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบติัราชการที/ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)    
ตั4งไว ้80,000.00 บาท    

(1)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัหอมแดง   ตั4งไว ้ 40,000.00  บาท   
     เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัหอมแดง ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบ ดว้ย 

ค่าจา้งเหมาจดัสถานที/พร้อมเวทีและป้ายประชาสัมพนัธ์, ค่าจา้งเหมาเครื/องเสียงพร้อมดนตรีและนกัร้อง ,ของขวญัใน
การประกวดหอมแดงและธิดาหอมแดง, ค่านํ4าดื/ม ค่านํ4 าแขง็ ค่าอาหาร เป็นตน้  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นการ
เศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1  แนวทางที/ 1.4  
ขอ้ 3  หนา้  28 

             (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและกาํจดัโรคพืช  ตั4งไว ้40,000.00  บาท 
        เพื/อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการรณรงคป้์องกนั และกาํจดัโรคพืช  ตั4ง
จ่ายจากเงินรายได ้  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 1  แนวทางที/ 1.4  ขอ้ 4  หนา้  29  

 1.2 หมวดค่าวัสดุ (533000)    ตั:งไว้   20,000.00  บาท 

2.1.1  ประเภทค่าวสัดุการเกษตร (331000)   ตั4งไว ้ 20,000.00  บาท  
 เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัซื4อวสัดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  เช่น สารเคมีป้องกนัและกาํจดัสัตวแ์ละ

ศตัรูพืช พนัธ์ุพืช ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)  งานส่งเสริม
การเกษตร (00321)   

 
2.  งบเงนิอุดหนุน (560000)   ตั:งไว้รวม   26,000.00   บาท 
 2.1 เงนิอุดหนุน (561000)    ตั:งไว้รวม    26,000.00    บาท 

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)      ตั4งไว ้  26,000.00    บาท  
                (1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในการจดังานวนัหอมแดง ต.จาํป่าหวาย ตั4งไว ้26,000.00 บาท   

     เพื/ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นใชจ่้ายในการจดัเตรียมขบวนของหมู่บา้นเขา้ร่วมงานวนั
หอมแดง จาํนวน 13 หมู่บา้น ๆ ละ 2,000.00 บาท  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 1  แนวทางที/ 1.4 ขอ้ 3  หนา้ 28 
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ:าและป่าไม้ (00322)      ตั:งไว้รวม    474,900.00  บาท 

1. งบดาํเนินการ  (530000)     ตั:งไว้รวม      474,900.00   บาท 

 1.1  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)  ตั:งไว้รวม      474,900.00   บาท 

  1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ/งสาธารณูปการ   ตั4งไว ้ 450,000.00  บาท 

        (1) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเขา้สู่แหล่งนํ4าจาํ (420900)  ตั4งไว ้ 450,000.00  บาท 
              เพื/อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเขา้สู่แหล่งนํ4 าซับนํ4 าจาํ ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 1 ชุด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงานการเกษตร (00320)  งานอนุรักษแ์หล่งนํ4าและป่าไม ้ (00322) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.3 ขอ้ 1  
หนา้ 27  
  1.1.2  ประเภทค่าก่อสร้างสิ/งสาธารณูปโภค (420900)   ตั4งไว ้ 24,900.00  บาท 

         (1)  โครงการขดุลอกลาํเหมืองเก๊า หมู่ที/ 3 (420900)   ตั4งไว ้ 24,900.00  บาท 
                เพื/อขดุลอกลาํเหมืองเก๊า หมู่ที/ 3 สภาพเดิมขนาดปากกวา้ง 1.50 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.55 เมตร  ยาว 
1,500 เมตร  ขุดใหม่ขนาดปากกวา้ง 2.00 เมตร ลึกเฉลี/ย 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือปริมาตรดินขดุ 712.00 ลูกบาศก์
เมตร ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั/วไป ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)  งานอนุรักษแ์หล่ง
นํ4าและป่าไม ้ (00322) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1  แนวทางที/ 1.1 ขอ้ 5  หนา้ 23 
 
 

*************************** 
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ด้านการดําเนินงานอื)น (00400) 
แผนงานงบกลาง (00410) 

งานงบกลาง (00411)      ตั:งไว้รวม   1,775,020.00   บาท 
รายจ่ายงบกลาง (500000)      ตั:งไว้รวม    1,775,020.00    บาท     
 1. หมวดงบกลาง (510000)    ตั:งไว้รวม    1,620,218.00    บาท   

1.1   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (110300)   ตั4งไว ้  200,000.00   บาท  
                 เพื/อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  ของพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
1.2  ประเภทเงินสงเคราะห์เบี4ยยงัชีพผูติ้ดเชื4อเอดส์(110900)  ตั4งไว ้ 270,000.00  บาท  

เพื/อจ่ายเป็นเงินเบี4ยยงัชีพแก่ผูติ้ดเชื4อเอดส์ที/มีเอกสารรับรองจากแพทยแ์ละมีฐานะยากจน 
จาํนวน 45 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน  ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) ตามยทุธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ขอ้ 1 หนา้ 38 

1.3  ประเภทเงินสาํรองจ่าย (111000)      ตั4งไว ้  950,218.00  บาท    
                           เพื/อสาํรองไวใ้ชจ่้ายในกิจการที/ไมส่ามารถคาดการณ์ไวล้่วงหนา้ และเพื/อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายสาํหรับค่า
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    เพื/อจ่ายเป็นค่าจดัหาสิ/งอุปโภค บริโภค หรือเงินช่วยเหลือประชาชนที/ไดร้ับความเดือน
ร้อนจากภยัสาธารณะต่างๆ เช่น อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั เป็นตน้   ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้จาํนวน  452,898.00  บาท ตั4งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั/วไป จาํนวน  497,320.00  บาท ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) 

1.4  ประเภทเงินสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสที/มีรายไดไ้ม่พอแก่การยงัชีพ   ตั4งไว ้ 100,000.00  บาท   
                         เพื/อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสที/มีรายไดไ้ม่พอแก่การยงัชีพหรือถูก ทอดทิ4ง และเด็ก
กาํพร้าที/บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์หรือที/พ่อแม่ทอดทิ4ง ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   ตามยทุธ์ศาสตร์ที/  2  แนวทางที/ 2.5  ขอ้ 1 หนา้ 38 
  1.5  ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั (111100)   ตั4งไว ้  100,000.00  บาท 

      1.5.1  เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.จาํป่าหวาย  ตั4งไว ้  100,000.00   บาท 
              เพื/อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ/น ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

จาํป่าหวาย จาํนวนร้อยละ 30 ของเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพที/ไดรั้บการสนับสนุนจากสํานักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดาํเนินกิจกรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื/อป้องกนัและแกไ้ขโรคระบาด  ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   

2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ      ตั:งไว้  154,802.00  บาท 
2.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ/น (กบท.)  (120100)    

ตั4งไว ้ 154,802.00  บาท    
                           เพื/อจ่ายเป็นค่าเงินสมบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ/น ร้อยละหนึ/งของประมาณการ
รายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุน ตั4งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) 

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


