ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
************************
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ/น พ.ศ.๒๕๔๑ จึงประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั4งแต่วนั ที/ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว/ กัน
ประกาศ ณ วันที/ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สัจจพจน์ บุญเมือง
( นายสัจจพจน์ บุญเมือง )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย

ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตําบล
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

สารบัญ

หน้ า
ส่ วนที) 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย

1

- คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่ วนที) 2 ข้ อบัญ ญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนตําบล
- บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายงานประมาณการรายรับ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
- รายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายรับ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
- รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว/ ไป
- ด้านบริ หารงานทัว/ ไป
- แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ด้านบริ การชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- ด้านการดําเนิ นงานอื/น
- แผนงานงบกลาง

2

6
7
20
23
26
49
49
49
59
61
61
64
69
76
78
82
82
83
85
85

ส่ วนที) 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
บัด นี4 ถึ ง เวลาที/ ค ณะผู ้บ ริ หารขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลจํา ป่ าหวาย จะได้เ สนอร่ างข้อ บัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี ต่ อสภาองค์การบริ หารส่ ว นตําบลจํา ป่ าหวายอี กครั4 งหนึ/ ง ฉะนั4น ในโอกาสนี4 คณะ
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย จึงขอชี4 แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี4
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว/ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที/ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ/นมีสถานะ
การเงิน ดังนี4
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั4งสิ4น
30,195,266.89 บาท
1.1.2 เงินสะสม
6,205,847.80 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
6,668,825.32 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี4ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จํานวน - โครงการ
รวม
บาท
1.1.5 รายการที/ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี4ผกู พัน
จํานวน - โครงการ
รวม
บาท
1.2 เงินกูค้ งค้าง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริ งทั4งสิ4น 26,518,241.43 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว/ ไป

285,955.63
228,635.02
386,850.66
66,100.00
611.00
15,509,063.12
10,041,026.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(2) เงินอุดหนุนที/รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 14,853,363.00 บาท
(3) รายจ่ายจริ ง จํานวน 27,243,444.67 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
875,730.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว/ คราว)
6,834,152.00 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณู ปโภค) 3,665,930.77 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ 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/รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
11,606,943.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื/อดําเนินการตามอํานาจหน้าที/ จํานวน
2,524,446.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริ ง……………-………..….บาท
บาท

รายจ่ายจริ ง ..…..….-.……..….
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

269,775.60

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิ ชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้ จดั เก็บเอง
รายได้ ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ)น
หมวดภาษีจดั สรร

26,934.74
183,843.28
461,063.34
1,160.00

300,000.00

295,000.00

30,000.00
50,000.00
163,000.00

39,550.00
100,000.00
161,000.00

-

1,000.00

942,776.96

543,000.00

596,550.00

14,820,114.17

10,747,000.00

14,883,600.00

14,820,114.17

10,747,000.00

14,883,600.00

รายได้ ที)รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ)น
หมวดเงินอุดหนุนทัว/ ไป

10,048,248.00

10,050,000.00

10,100,000.00

รวมรายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ)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

รวมรายได้ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้ วจัดสรรให้
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ)น
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.2 รายจ่ าย
รายจ่ าย
1. งบกลาง

รายจ่ ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

980,714.00

1,746,240.00

1,775,020.00

2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้าง
ชัว/ คราว)

7,214,540.00

8,809,340.00

9,169,100.00

3. งบดําเนินการ (หมวดค่าแทนใช้สอยและวัสดุ และ
หมวด
ค่าสาธารณูโภค)

6,557,133.72

6,966,020.00

7,886,010.00

4. งบลงทุน(หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง)

2,567,440.00

2,395,800.00

4,794,820.00

294,233.00

100,000.00

1,701,251.32

1,322,600.00

1,955,200.00

21,340,000.00

25,580,150.00

5. งบรายจ่ายอื/น(หมวดรายจ่ายอื/น)
6. งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ ายทั:งหมด

19,315,312.04

-

ส่ วนที) 2

ข้ อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

7

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ด้ าน
ด้ านบริ หารงานทั)วไป
แผนงานบริ หารทัว/ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริ การชุมชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดําเนินงานอื)น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั:งสิ:น

ยอดรวม
12,086,950.00
11,721,950.00
365,000.00
11,074,780.00
3,445,860.00
1,248,100.00
5,271,320.00
195,500.00
914,000.00
643,400.00
42,500.00
600,900.00
1,775,020.00
1,775,020.00
25,580,150.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งานงบกลาง

1,620,218.00
154,802.00
1,775,020.00

งาน -

งาน -

-

-

รวม

1,620,218.00
154,802.00
1,775,020.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั)วไป (00110)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานวางแผนสถิต ิ
และวิชาการ

งานบริ หาร

3,089,520.00
4,643,580.00

-

-

3,089,520.00
4,643,580.00

1,107,000.00
969,000.00
580,350.00
365,000.00

-

150,000.00
-

1,107,000.00
1,119,000.00
580,350.00
365,000.00

817,500.00
-

-

-

817,500.00
-

-

-

-

150,000.00

งานบริหารทั)วไป

11,571,950.00

งานคลัง

รวม

11,721,950.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งบ

งานบริหารทั)วไป
เกีย) วกับ

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัย ฝ่ ายพล
เรื อนและระงับอัคคีภัย

รวม

-

-

-

-

50,000.00
150,000.00
-

-

65,000.00
-

115,000.00
150,000.00
-

100,000.00
-

-

-

100,000.00
-

-

-

-

-

300,000.00

-

65,000.00

365,000.00

การรักษาความสงบ
ภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหาร งานระดับก่ อน
ทั)วไปเกีย) วกับ วัยเรียนและ
การศึกษา ประถมศึกษา
-

-

งานการศึกษา
ไม่กําหนด
ระดับ

รวม

-

-

-

40,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,152,000.00
2,965,160.00

440,700.00
440,700.00

40,000.00

1,592,700.00
3,445,860.00

-

105,000.00
1,708,160.00
-

งานระดับ
มัธยมศึกษา

145,000.00
1,708,160.00
-
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกับ
สาธารณสุ ข

งาน
โรงพยาบาล

งานบริการ
สาธารณสุ ขและ
งานสาธารณสุ ขอื/น

รวม

578,800.00

-

-

578,800.00

150,000.00
60,000.00
30,000.00
-

-

250,000.00
-

150,000.00
310,000.00
30,000.00
-

29,300.00
-

-

-

29,300.00
-

-

-

-

-

-

150,000.00
400,000.00

848,100.00

150,000.00
1,248,100.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทั)วไป
เกีย) วกับเคหะและ
ชุ มชน

งานไฟฟ้ าถนน

งานสวนสาธารณะ

รวม

857,200.00

-

-

857,200.00

171,000.00
510,000.00
360,000.00
-

-

-

171,000.00
510,000.00
360,000.00
-

45,700.00
530,000.00

2,472,420.00

325,000.00

45,700.00
3,327,420.00

-

-

-

-

2,473,900.00

2,472,420.00

325,000.00

5,271,320.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้ างความเข้มแข็งชุมชน (00250)
งานงบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทั)วไป

งานส่ งเสริและ
สนับสนุนความเข้ มแข็ง
ชุ มชน

รวม

-

-

-

15,500.00
-

90,000.00
-

105,500.00
-

-

-

-

-

-

-

15,500.00

90,000.00
180,000.00

90,000.00
195,500.00

15

รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน
งบ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหาร
ทั)วไปเกี)ยวกับ
ศาสนา
วัฒ นธรรม
และ
นันทนาการ

งานกีฬ าและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒ นธรรม
ท้ องถิ)น

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่ งเสริ มการ
ท่ องเที)ยว

รวม

-

-

-

-

-

-

300,000.00
-

260,000.00
-

300,000.00
-

860,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000.00

41,000.00
301,000.00

13,000.00
313,000.00

54,000.00
914,000.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณู ปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานบริหารทั)วไปเกีย) วกับ
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

งานก่อสร้ างโครงสร้ าง
พื:นฐาน

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,500.00
42,500.00

42,500.00
42,500.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง
งบรายจ่ ายอื)น
รายจ่ายอื/น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุ น
รวม

งานส่ งเสริมการเกษตร

งานอนุรักษ์ แหล่ งนํ:า
และป่ าไม้

รวม

-

-

-

80,000.00
20,000.00
-

-

80,000.00
20,000.00
-

-

474,900.00

474,900.00

-

-

-

26,000.00
126,000.00

474,900.00

26,000.00
600,900.00
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ข้ อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยที/ เป็ นการสมควรตั4งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัย อํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึ งตราข้อบัญญัติข4 ึ นไว้โดยความ
เห็นชอบของ สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย และโดยอนุมตั ิของนายอําเภอเมืองพะเยา
ข้อ 1 ข้อบัญญัติน4 ีเรี ยกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติน4 ี ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที/ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เป็ นจํานวนรวมทั4งสิ4 น 25,580,150.00 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั/วไป จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว/ ไป
เป็ นจํานวนรวมทั4งสิ4 น 25,580,150.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี4
แผนงาน
ด้ านบริหารทั)วไป
แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดําเนินงานอื)น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั:งสิ:น

ยอดรวม
12,086,950.00
11,721,950.00
365,000.00
11,074,780.00
3,445,860.00
1,248,100.00
5,271,320.00
195,500.00
914,000.00
643,400.00
42,500.00
600,900.00
1,775,020.00
1,775,020.00
25,580,150.00
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็ นจํานวนรวมทั4งสิ4 น……………-……….… บาท ดังนี4
งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชัว/ คราว)
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณู ปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื/น (หมวดรายจ่ายอื/น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่ าย

ยอดรวม
-

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย ปฏิ บตั ิ การเบิ กจ่ายเงินงบประมาณที/ ได้รับอนุ มตั ิให้
เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย มีหน้าที/รักษาการให้เป็ นไปตามบัญญัติน4 ี
ประกาศ ณ วันที/ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม) สัจจพจน์ บุญเมือง
( นายสัจจพจน์ บุญเมือง )
ตําแหน่ ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลจําป่ าหวาย

อนุมตั ิ
(ลงนาม) สรธร สันทัด
( นายสรธร สันทัด )
นายอําเภอเมืองพะเยา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริหารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รายรับจริง
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

-

-

185,264.16
101,481.34
19,321.00
1,200.00
307,266.50

-

-

138.71
623.00
3,638.50
3,600.00
2,635.00
3,000.00
14,100.00
150.00

ประมาณการ
ปี 2555

ยอดต่ าง
(% )

ปี 2557

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรื อนและที/ดิน
ภาษีบาํ รุ งท้องที/
ภาษีป้าย
อากรฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร

234.74
2,900.00
2,600.00
3,000.00
13,500.00
150.00

9.88
6.98
3.04
-

180,000.00
100,000.00
15,000.00
295,000.00

84.35
100.00
100.00
42.00
74.00
(35.00)
25.00

1,500.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
200.00
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หมวดค่ าธรรมเนีย ม ค่ าปรั บและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตขายสุ ราและยาสู บ
ค่าธรรมเนี ยมเกี/ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตป่ าไม้
ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ/ งปฏิกูลหรื อมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที/เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที/หรื อทางสาธารณะ

162,213.25
93,018.35
14,544.00
269,775.60

รายรับจริง
ปี 2552

ปี 2553

-

-

40.00
60.00
510.00
650.00
60.00
60.00
29,265.21

2,840.00
1,570.00
40.00
100.00
26,934.74

ยอดต่ าง
(% )
100.00
(2,740.00)
100.00
(84.71)
60.00
100.00
-

-

-

69,229.60
69,229.60
-

183,843.28
183,843.28
-

(83.84)
-

-

-

151,950.00
109,400.00
261,350.00

ปี 2554

ปี 2555

286,550.00 (2,765.50)
36,663.34 (3,566.33)
137,850.00
8.10
461,063.34
-

ปี 2557
500.00
100.00
200.00
850.00
100.00
100.00
3,000.00
39,550.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
1,000.00
150,000.00
161,000.00
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ค่าใบอนุญาตเกี/ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตสะสมนํ4ามันเชื4อเพลิง
ค่าใบอนุญาตนํ4าบาดาล
ค่าจดทะเบียนจัดตั4งทะเทียนพาณิ ชย์
ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิ ชย์
ค่าจะทะเบียนเปลี/ยนแปลงทะเบียนพาณิ ชย์
ค่าธรรมเนี ยมคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที/ 3
รวมหมวดค่ าธรรมเนีย ม ค่ าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรั พ ย์ สิน
ดอกเบี4ย
รวมหมวดรายได้ จากทรัพ ย์ สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื/นๆ
ค่าตอบแทนตามที/กฎหมายกําหนด (การแพทย์ฉุกเฉิน)
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด

ประมาณการ

รายรับจริง

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้ จากทุน

ปี 2553

-

-

-

-

-

ปี 2554

ปี 2555
-

ยอดต่ าง
(% )

ปี 2557

1,160.00
1,160.00

(16.00)

1,000.00
1,000.00

5,377,621.00
2,290,778.77
1,306,040.13
3,147,233.06
308,725.30
71,562.37
1,512,158.00

5,965,391.13
2,711,506.15
1,422,277.23
2,555,877.09
570,214.69
103,949.88
1,490,898.00

14.78
(4.75)
(18.52)
(2.24)
(14.04)
(9.42)
(49.09)

7,000,000.00
2,588,600.00
1,200,000.00
2,500,000.00
500,000.00
95,000.00
1,000,000.00

-

14,014,118.63

14,820,114.17

-

-

8,310,807.00

10,048,248.00

-

-

8,310,807.00
22,992,036.94

10,048,248.00
25,811,139.13

14,883,600.00
31.90

10,100,000.00

-

10,100,000.00
25,580,150.00
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หมวดภาษีจดั สรร
ภาษีมูลค่าเพิ/มตาม พรบ.กําหนดแผนและขั4นตอนการกระจายอํานาจฯ
ภาษีมูลค่าเพิ/ม 1 ใน 9
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตเลียม
ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที/ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป
เงินอุดหนุนทัว/ ไป สําหรับดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที/และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั)วไป
รวมทุกหมวด

ปี 2552

ประมาณการ
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รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ ายทั)วไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557
องค์ การบริหารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายรับ รวมทั:งสิ:น 25,580,150.00 บาท
แยกเป็ น
ก. รายได้ จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
รวม 295,000.00 บาท
1.1 ภาษีโรงเรื อนและที/ดิน
จํานวน 180,000.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.2 ภาษีบาํ รุ งท้องที/
จํานวน 100,000.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.3 ภาษีป้าย
จํานวน 15,000.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ข. รายได้ที)มใิ ช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนีย ม ค่ าปรั บ และใบอนุญ าต
1.1 ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตขายสุ ราและยาสู บ
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ/มขึ4น
1.2 ค่าธรรมเนี ยมเกี/ยวกับการควบคุมอาคาร
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ/มขึ4น
1.3 ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตป่ าไม้
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.4 ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายาจราจรทางบก
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ/มขึ4น
1.6 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ/ งปฏิกลู หรื อมูลฝอย
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที/เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.8 ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสิ นค้าในที/หรื อทางสาธารณะ
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.9 ค่าใบอนุญาตเกี/ยวกับการควบคุมอาคาร
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.10 ค่าใบอนุญาตสะสมนํ4ามันเชื4อเพลิง
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รวม
39,550.00 บาท
จํานวน 1,500.00 บาท
จํานวน

2,000.00

บาท

จํานวน

3,000.00 บาท

จํานวน

5,000.00

บาท

จํานวน

10,000.00

บาท

จํานวน

3,000.00 บาท

จํานวน

10,000.00 บาท

จํานวน

200.00

บาท

จํานวน

500.00

บาท

จํานวน

100.00 บาท
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1.11 ค่าใบอนุญาตนํ4าบาดาล
จํานวน 200.00
บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.12 ค่าจดทะเบียนจัดตั4งทะเบียนพาณิ ชย์
จํานวน 850.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น
1.13 ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิ ชย์
จํานวน 100.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.14 ค่าจดทะเบียนเปลี/ยนแปลงทะเบียนพาณิ ชย์
จํานวน
100.00
บาท
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
1.15 ค่าธรรมเนี ยมคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที/ 3 จํานวน 3,000.00 บาท
คําชี4แจง ประมาณการขึ4นใหม่ เนื/องจากได้ถ่ายโอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขอต่อใบอนุญาตกิจการควบคุม เชื4 อเพลิง
2. หมวดรายได้ จากทรั พ ย์ สิน
2.1 ดอกเบี4ย
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น

รวม 100,000.00
บาท
จํานวน 100,000.00 บาท

3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
คําชี4แจง ไม่ได้ต4 งั ประมาณการไว้

รวม

4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลน
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื/นๆ
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
4.3 ค่าตอบแทนตามที/กฎหมายกําหนด(การแพทย์ฉุกเฉิ น)
คําชี4แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

รวม 161,000.00
บาท
จํานวน 10,000.00 บาท
จํานวน

-

บาท

1,000.00

บาท

จํานวน 150,000.00

บาท

5. หมวดรายได้ จากทุน
รวม
1,000.00
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จํานวน 1,000.00
คําชี4แจง ประมาณการขึ4นใหม่ เนื/องจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาดครุ ภณั ฑ์ที/ไม่ใช้ประโยชน์หรื อชํารุ ด

บาท
บาท
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ค. รายได้ ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้ วจัดสรรให้ อปท.
1. หมวดภาษีจดั สรร
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ/ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ/ม 1 ใน 9
จํานวน
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น
1.3 ภาษีสุรา
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.4 ภาษีสรรพสามิต
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น
1.5 ค่าภาคหลวงแร่
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.6 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.7 ค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมตามประมวลกฎหมายที/ดิน
คําชี4แจง ประมาณการไว้ต/าํ กว่าปี/ ผ่านมา เนื/องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ง. รายได้ ที)รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ)น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป
1.1 เงินอุดหนุนทัว/ ไป สําหรับดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที/
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
คําชี4แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี/ ผ่านมา เนื/ องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ/มขึ4น

รวม 14,883,600.00
จํานวน 7,000,000.00
2,588,600.00

บาท
บาท

บาท

จํานวน 1,200,000.00 บาท
จํานวน 2,500,000.00 บาท
จํานวน 500,000.00

บาท

จํานวน

บาท

95,000.00

จํานวน 1,000,000.00 บาท

รวม 10,100,000.00 บาท
จํานวน 10,100,000.00 บาท
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รายงานรายละเอีย ดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั)วไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั:งสิ:น 25,580,150.00 บาท จ่ ายจากรายได้ จดั เก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั)วไป แยกเป็ น
ด้ านบริ หารงานทั)วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั)วไป (00110)
งานบริหารทั)วไป (00111)
ตั:งไว้ รวม 11,571,950.00 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั:งไว้ รวม
7,733,100.00 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ ายการเมือง) (521000)
ตั:งไว้ รวม
3,089,520.00 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล / รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล (210100) ตั4ง
ไว้ 514,080.00 บาท
เพื/ อจ่ายเป็ นเงิ นเดื อ นให้แก่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และรองนายกองค์การบริ หารส่ ว น
ตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล / รองนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล (210200) ตั4งไว้ 42,120.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แ ก่ น ายกองค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลและรอง
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล / รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(210300) ตั4งไว้ 42,120.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลและรองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล (210400)
ตั4งไว้ 86,400.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล (210600)
จํานวน 2,404,800.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล , รองประธานสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล , สมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล และเลขานุ การสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
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1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (522000)
ตั:งไว้ รวม 4,643,580.00 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จํานวน 2,659,700.00 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 1,840,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) จํานวน 819,700.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํา บล ตั4ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในด้า น
บริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ (220200) จํานวน 378,000.00 บาท
(1) เงินเพิ/มต่างๆ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 200,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเพิ/มการครองชีพชัว/ คราว และเงินที/ปรับเพิ/มสําหรับคุณวุฒิที/ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล รับรองว่าคุณวุฒิน4 นั เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที/ได้รับแต่งตั4งให้แก่
พนักงานส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) เงินเพิ/มต่างๆ (กองคลัง) จํานวน 178,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เพิ/ มการครองชี พ ชั/ว คราวและเงิ น ที/ ป รั บ เพิ/ ม สํา หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที/ ก.พ.หรื อ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตําบล รั บรองว่าคุณวุฒิน4 นั เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่ งที/
ได้รับแต่งตั4งให้แก่พนักงานส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หาร
ทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
1.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) ตั4งไว้รวม 151,200.00 บาท
(1) เงินประจําตําแหน่ง (สํานักปลัดฯ) จํานวน 109,200.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ง
สําหรับนักบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ระดับ 8) , หัวหน้าสํานักงานปลัดฯ และผูม้ ีสิทธิ อื/น ตั4งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) เงินประจําตําแหน่ง (กองคลัง) จํานวน 42,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงิ นประจําตําแหน่ ง ให้แก่ ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
1.2.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนรายเดือน (221100) จํานวน 67,200.00 บาท
เพื/ อจ่ายเป็ นเงิ นค่าตอบแทนรายเดื อน สําหรั บนักบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ปลัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ระดับ 8) และผูม้ ีสิทธิ อื/น ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100)
แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
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1.2.5 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั4งไว้รวม 956,720.00 บาท
(1) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 878,360.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว/ ไป
สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หาร
ทัว/ ไป (00111)
(2) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองคลัง) ตั4งไว้ 78,360.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งพนั กงานจ้า งรายเดื อ นให้ แ ก่ พ นัก งานจ้า งองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล
หน่ วยงานกองคลัง ตั4งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป(00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
1.2.6 ประเภทเงินเพิ/มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั4งไว้รวม 430,760.00 บาท
(1) เงินเพิ/มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 400,000.00 บาท
เพื/ อจ่ ายเป็ นเงินเพิ/มการครองชี พชัว/ คราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิ จและพนักงานจ้าง
ทัว/ ไป สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) เงินเพิ/มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) ตั4งไว้ 30,760.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเพิ/มการครองชีพชัว/ คราวให้แก่พนักงานจ้างองค์การบริ หารส่ วนตําบล
หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
2. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 3,021,350.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 2,656,350.00 บาท
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (531000)
ตั:งไว้ รวม 1,107,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (310100)
ตั4งไว้รวม 650,000.00 บาท
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (สํานักปลัดฯ)
ตั4งไว้ 550,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ/ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรื อบุคคลที/ร่วมปฏิบตั ิงานเพื/อประโยชน์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็ นกรณี พิเศษ สําหรับข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบล สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110)
งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (กองคลัง)
ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็ นกรณี พิเศษ สําหรับข้าราชการหรื อพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ของหน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
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2.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่ วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หาร
ทัว/ ไป (00111)
2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั4งไว้รวม 147,000.00 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 84,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื4 อ ของพนักงานส่ วนตําบล สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน (กองคลัง) ตั4งไว้ 63,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื4 อของพนักงานส่ วนตําบล ของหน่วยงานกอง
คลังตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป(00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั4งไว้รวม 95,000.00 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 45,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานส่วนตําบลสํานักปลัดฯ
ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตําบล หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั4งไว้รวม 200,000.00 บาท
(1) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานส่ วนตําบลสํานักปลัด
ฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป(00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป(00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
(2) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (กองคลัง) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่ วนตําบล หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (532000) ตั:งไว้ รวม 969,000.00 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื/อให้ได้มาซึ/ งบริ การ (320100) ตั4งไว้รวม 654,000.00 บาท
(1) ค่าธรรมเนี ยมและลงทะเบียน (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 200,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน หรื อค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมสัมมนา, ประชุมของ
ผูบ้ ริ หาร, สมาชิก อบต., พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้าง สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
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(2) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน (กองคลัง) ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อค่าลงทะเบียน ในการฝึ กอบรมสัมมนา , ประชุมของ
พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้าง หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100)
แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(3) ค่าจ้างเหมาบริ การอื/นๆ ตั4งไว้ 300,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริ การถ่ายเอกสารแบบแปลนจ้างเหมาบริ การ
ผูด้ ูแลเด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จ้างเหมาบริ การทําความสะอาดอาคารสถานที/ จ้างเหมาบริ การทําความสะอาด
สวนสาธารณะ/ถนนสาธารณะ/ตัดหญ้า เก็บขยะสองข้างถนน และจ้างเหมาบริ การอื/น ๆ ในงานที/เกี/ยวข้องกับอํานาจ
หน้าที/ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หาร
ทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(4) ค่ารับวารสาร, หนังสื อพิมพ์ ตั4งไว้ 80,000.00 บาท
เพื/อใช้จ่ายเป็ นค่ารับวารสาร เช่น หนังสื อพิมพ์, นิ ตยสาร, วารสาร,สิ/ งพิมพ์ ระเบียบ
กฎหมายของสํานักงาน อบต. และที/อ่านหนังสื อพิมพ์ของ 13 หมู่บา้ น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงาน
ทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/ อใช้จ่ายเป็ นค่าจัดทําแผ่นพับ , สิ/ งพิมพ์ , วารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของ อบต.
และจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนได้ท ราบ สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงาน
ทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(6) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (กองคลัง) ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี เช่น แผ่นพับแผ่นซี ดี คู่มือการ
ชําระภาษี ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนค่านอกเวลา ค่าใช้จ่ายอื/น ๆ ที/เกี/ยวเนื/ อง หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(7) ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ ตั4งไว้ 4,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ า
หวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
2.2.2 รายจ่ายเกี/ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั4งไว้รวม 25,000.00 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าเครื/ องดื/ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื/นที/เกี/ยวข้อง
กับการรับรอง เพื/อเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลผูม้ าศึกษาดูงาน นิ เทศงาน ตรวจงาน หรื อเยี/ยมชม
ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทั/วไป
(00111)
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(2) ค่าเลี4ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ/น ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/ อเป็ นจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง เครื/ องดื/ ม ในการเลี4ยงรับรองและค่าบริ การในการประชุม
สภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 240,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 150,000.00 บาท
เพื/อใช้จ่ายเป็ นค่าเบี4 ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่ าที/ พกั , และค่าใช้จ่ายอื/นในการเดินทางไปราชการ
หรื ออบรมของพนักงานส่ วนตําบลสํานักปลัด / พนักงานจ้างองค์การบริ หารส่ วนตําบล สํานักงาปลัดฯ / นายก อบต. /
รองนายก อบต. /เลขานุ การนายก อบต. / สมาชิ ก อบต. ทั4งภายใน ประเทศและต่ างประเทศ ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/ อใช้จ่ายเป็ นค่าเบี4 ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่ าที/พกั , และค่ าใช้จ่ายอื/นในการเดิ นทางไป
ราชการหรื ออบรมของพนักงานส่ วนตําบล / พนักงานจ้างองค์การบริ หารส่ วนตําบล หน่ วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงิ น
รายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซื4 อจัดจ้างอําเภอเมืองพะเยา
ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการจัดซื4 อจัดจ้างอําเภอเมืองพะเยา เช่น ค่า
วัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างบุคลากร เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงาน
บริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 1 หน้า 51
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการวารสารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการวารสารตําบล เพื/อแจกจ่ายให้กบั ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
การดําเนินงานให้ประชาชนทราบ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงาน
ทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 3 หน้า 51
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื/อบํารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ า บํา รุ งรั ก ษาซ่ อมแซมครุ ภ ัณ ฑ์ และทรั พ ย์สิ น อื/ น ๆ เช่ น เครื/ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื/ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื/ องพิมพ์ดีด เครื/ องอัดสําเนา เครื/ องปรับอากาศ เครื/ องถ่ายเอกสาร รถยนต์รถจักรยานยนต์
อาคารสํานักงาน วัสดุ ต่างๆ ฯลฯ ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทั/วไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
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2.3 หมวดค่ าวัสดุ (533000)
ตั:งไว้ รวม 580,350.00 บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสาํ นักงาน (330100) ตั4งไว้รวม 130,350.00 บาท
(1) ค่าวัสดุสาํ นักงาน (สํานักปลัดฯ) ตั4งไว้ 83,950.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์เครื/ องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี4 ตู ้ กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม
เอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื/ องเขียนในสํานักงาน ฯลฯ ที/มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท ของสํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) ค่าวัสดุสาํ นักงาน (กองคลัง) ตั4งไว้ 46,400.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์เครื/ องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี4 ตู ้ กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม
เอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื/ องเขียนในสํานักงาน ฯลฯ ที/มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท ของหน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงาน
บริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั4งไว้ 70,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื/อใช้ในกิจการของ อบต. และจ่ายเป็ นค่านํ4าสะอาดที/ใช้
ดื/มในสํานักงาน ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110)
งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (330700) ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อ แบตเตอรี/ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
งานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุน4 าํ มันเชื4อเพลิงและหล่อลื/น (330800) ตั4งไว้ 250,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าวัสดุน4 าํ มันเชื4 อเพลิง,นํ4ามันหล่อลื/น และบํารุ งรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที/
ใช้ในการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป
(00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.5 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (330900) ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่นถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ นํ4ายา
ต่างๆ ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.6 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) รวม 80,000.00 บาท
(1) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื/นๆ ที/เกี/ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ สํานักปลัดฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)

56
(2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จํานวน 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับคอมพิวเตอร์
และอื/นๆฯลฯ หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป
(00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.3.7 ประเภทค่าแบบพิมพ์ แบบบัญชีและใบอนุญาต (กองคลัง) (331700) จํานวน 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อแบบพิมพ์ แบบบัญชี ใบเสร็ จรับเงิน และใบอนุญาตต่างๆ หน่วยงานกองคลัง
ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
2.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค (534000) ตั:งไว้ รวม 365,000.00 บาท แยกเป็ น
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) ตั4งไว้ 250,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าบริ การไฟฟ้าสําหรับที/ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบล
จําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว/ ไป (00111)
2.4.2 ประเภทค่านํ4าประปา (340200) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่านํ4าประปาที/ใช้ในอาคารที/ทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าบริ การโทรศัพท์สาํ หรับใช้ติดต่องานราชการ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป
(00111)
2.4.4 ประเภทค่าไปรษณี ย ์ , ค่าธนาณัติ , ค่าซื4อดวงตราไปรษณียอ์ ากร (340400)
ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ , ค่าธนาณัติ, ค่าซื4 อดวงตราไปรษณี ยอ์ ากร ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านงานบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
3. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 817,500.00 บาท
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที)ดินและสิ งก่ อสร้ าง
ตั:งไว้ รวม 817,500.00 บาท
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (541000)
ตั:งไว้ รวม 817,500.00 บาท
3.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั4งไว้รวม 30,500.00 บาท
(1) เครื/ องคอมพิวเตอร์ ตั4งไว้ 25,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื/ อง โดยมี
คุณลักษณะพื4นฐานดังนี4
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อย กว่า2.5 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที/ มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
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- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื/ อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ4ว
จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
สําหรับไว้ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หาร
ทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
(2) เครื/ องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ตั4งไว้ 5,500.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อเครื/ องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื/ อง โดยมีคุณลักษณะพื4นฐาน
ดังนี4
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรื อ 1 x USB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่ กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
สําหรับไว้ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล หน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงานบริ หาร
ทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารงานทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111)
3.1.2 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง (410300) ตั4งไว้ 787,000.00 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ตั4งไว้ 787,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อรถบรรทุก(ดี เซล) ขนาด 1 ตัน ปริ มาตรกระบอกสู บไม่ต/าํ กว่า 2,400ซี
ซี. ขับเคลื/อน 2 ล้อ แบบดับเบิ4ลแค็บ ซึ/ งมีรายละเอียดดังนี4
- เป็ นกระบะสําเร็ จรู ป
- ห้องโดยสารเป็ นแบบดับเบิ4ลแค็บ 4 ประตู
- เป็ นราคารวมเครื/ องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556) ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุ น
ทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารทัว/ ไป (00111) ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 6 หน้า 51
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งานบริหารงานคลัง (00113)

ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท

1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 150,000.000 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 150,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบแผนที/ภาษี ตั4งไว้ 150,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแผนที/ภาษี เช่น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ค่าวัดสุ
อุปกรณ์ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าตอบแทนค่านอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื/น ๆ ที/เกี/ยวเนื/อง สําหรับหน่วยงานกองคลัง ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารงานทัว/ ไป (00100) แผนงานบริ หารทัว/ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113)
ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 2 หน้า 51
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารงานทั)วไปเกีย) วกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 200,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 200,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 50,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 50,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายจัดงานวัน อปพร. ตําบลจําป่ าหวาย ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.ตําบลจําป่ าหวาย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื/ องดื/ม สําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหรื อทํากิจกรรม เป็ นต้น ตั4งจ่ ายจากเงินอุดหนุ น
ทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.3 ข้อ 4 หน้า 34
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการปฐมพยาบาลเบื4องต้น ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการฝึ กอบรมให้ แ ก่ ป ระชาชนในการปฐมพยาบาลเบื4 อ งต้น สํ า หรั บ
ผูป้ ระสบภัย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ข้อ 7 หน้า 49
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (533000) ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
1.2.1 ประเภทค่าวัสดุเครื/ องแต่งกาย อปพร. (331200) ตั4งไว้ 150,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ายเป็ นค่าจัดหาวัสดุ เครื/ องแต่งกายให้กบั อปพร. ที/ ไ ด้รับ การฝึ กอบรม เช่ น เสื4 อ กางเกง รองเท้า
หมวก เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ข้อ 8 หน้า 49
2. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 100,000.00 บาท
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที)ดนิ และสิ งก่ อสร้ าง
ตั:งไว้ รวม 100,000.00 บาท
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (541000)
ตั:งไว้ รวม 100,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์ (410800) ตั:งไว้ 100,000.00 บาท
(1) ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉิ นระดับต้น (BLS) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์สําหรับชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นระดับต้น (BLS) ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ นในพื4นที/ตาํ บล เช่นอุปกรณ์การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์
อุปกรณ์กภู้ ยั เป็ นต้น เพื/อเป็ นการสนับสนุนการดําเนิ นการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย
อุปกรณ์ทางการแพทย์
1. แผ่นรองหลังแบบยาว (long spinal board) พร้อมสายรัดตรึ ง ราคม 5,500 บาท
2. อุปกรณ์ประคองศีรษะและสายรัดตรึ งศีรษะ (Hard immobilizer with Belt) ราคา 3,300 บาท
3. KED อุปกรณ์ดามหลังและสะโพก (กรณี ผบู ้ าดเจ็บติดอยู่ในรถ) ราคา 5,500 บาท
4. อุปกรณ์เปิ ดทางเดินหายใจ กันลิ4นอุดกั4น (Oral airway) ราคา 750 บาท
5. Oxygen Regulator ราคา 1,950 บาท
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อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
1. เครื/ องวัดระดับนํ4าตาลอัตโนมัติ ราคา 1,950 บาท
2. เครื/ องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ราคา 2,550 บาท
3. ออกซิ เจนพร้อมอุปกรณ์ (ถังเล็ก สามารถเคลื/อนย้ายได้) ราคา 17,500 บาท
อุปกรณ์กภู้ ยั
1. หัวฉี ดนํ4าดับเพลิง (Fire fighting nozzle) ราคา 18,500 บาท
2. ข้อแยก 2 ทาง ราคา 7,500 บาท
3. สายส่ งนํ4าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ4 ว x 20 เมตร จํานวน 2 เส้น ราคาเส้นละ 8,000 บาท รวมเป็ นเงิ น
16,000 บาท
4. สายส่ งนํ4าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ4 ว x 20 เมตร จํานวน 2 เส้น ราคาเส้นละ 9,500 บาท รวมเป็ นเงิ น
19,000 บาท
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริ หาร
ทัว/ ไปเกี/ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งานป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123)
ตั:งไว้ รวม 65,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 65,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 65,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 65,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 65,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
กูช้ ีพ กูภ้ ยั เพื/อช่วยเหลือประชาชนที/ประสบภัยต่างๆ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123) ตามยุท ธ์ศาสตร์ ที/ 4
แนวทางที/ 4.2 ข้อ 2 หน้า 48
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน เพื/อให้
อปพร. ได้ทบทวนความรู ้ในด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หาร
ทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123) ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ข้อ 1 หน้า 48
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนประจําปี ตั4งไว้ 30,000.00บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมผูท้ ี/ มีจิตอาสาเป็ นอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนตําบล ตั4ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ หารทัว/ ไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.2 ข้อ 6 หน้า 48
***************************
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ด้ านบริ การชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่ อนวัย เรีย นและประถมศึกษา (00212) ตั:งไว้ รวม 2,965,160.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 1,813,160.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 1,813,160.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 105,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 105,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ ตั4งไว้ 45,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ าใช้จ่า ยในการจัด งานวันเด็กแห่ งชาติ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตําบล เช่ น
ค่าจ้างเหมาจัดเวทีพร้อมเครื/ องเสี ยงและดนตรี , ค่าของขวัญและรางวัลสําหรับเด็ก ค่าอาหารและเครื/ องดื/ม ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 4 หน้า 31
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในเด็ก ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนาการศึกษาในเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลจําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 9 หน้า 36
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน ตั4งไว้ 5,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบล
จําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 12 หน้า 36
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการหนูนอ้ ยฟันสวย ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูนอ้ ยฟั นสวยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลจําป่ าหวาย
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 15 หน้า 37
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการสื บสานวัฒนธรรมการแต่งกายล้านนา ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการสื บสานวัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กตําบลจําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานการศึ กษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 20 หน้า 38
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลจําป่ า
หวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 17 หน้า 37
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1.2 หมวดค่ าวัสดุ (533000) ตั:งไว้ รวม 1,708,160.00 บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าอาหารเสริ ม (นม) (330400) ตั4งไว้ 818,160.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื4 ออาหารเสริ ม(นม) สําหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก นักเรี ยน
ระดับก่อนวัยเรี ยน และระดับประถมศึกษา ดังนี4
- สําหรับเด็กก่อนวันเรี ยน ภายในศูนย์เด็กเล็กตําบลจําป่ าหวาย จํานวน 150 คน คนละ 7 บาท : วัน
โดยจัดหาอาหารเสริ ม(นม) จํานวน 280 วัน เป็ นเงิน 294,000.00 บาท
- สําหรับเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตพื4นที/ จํานวน 288 คน : ละ 7 บาท : วันโดยจัดหา
อาหารเสริ ม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และชนิด ยู เอช ที จํานวน 260 วัน เป็ นเงิน 524,160.00 บาท
ตั4งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ น ทั/ว ไป ปรากฏในด้า นบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 1 หน้า 35
(ทั4งนี4 จะเบิกจ่ายต่อเมื/อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ/น)
1.2.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก (330600) ตั4งไว้ 840,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลจําป่ าหวาย เป็ นค่าจัดทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 150 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 2 หน้า 35 (ทั4งนี4 จะเบิกจ่ายต่อเมื/อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ/น)
1.2.3 ประเภทค่าวัสดุเพื/อการศึกษาสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (331500) ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุเพื/อการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลจําป่ าหวาย เช่น ของเล่นพัฒนา
ทักษะ เกมส์ สมุด ดินสอ ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 6 หน้า 35
2. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั:งไว้ 1,152,000.00 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั:งไว้ 1,152,000.00 บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั4งไว้ 1,152,000.00 บาท
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา ตั4งไว้ 1,152,000.00 บาท
เพื/ ออุดหนุ นให้กบั โรงเรี ยนบ้านจําป่ าหวาย , โรงเรี ยนบ้านดาวเรื อง เป็ นค่าจัดทําอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรี ยนตั4งแต่ช4 นั ก่อนประถมถึงชั4นประถมศึกษา จํานวน 288 คน คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ 2 หน้า 35 (ทั4งนี4 จะเบิกจ่ายต่อเมื/อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ/น)
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งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
ตั:งไว้ รวม 440,700.00 บาท
1. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 440,700.00 บาท
1.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั:งไว้ รวม 440,700.00 บาท
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั4งไว้ 440,700.00 บาท
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตั4งไว้ 440,700.00 บาท
เพื/ออุดหนุนให้กบั โรงเรี ยนบ้านจําป่ าหวาย เป็ นค่าจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรี ยน
ชั4นมัธยมศึ กษา จํานวน 113 คน คนละ 19.50 บาท/วัน/คน จํานวน 200 วัน (โรงเรี ยนสมทบ คนละ 0.50 บาท /วัน/คน
จํา นวน 113 คน เป็ นเงิ น 11,300.00 บาท) ตั4งจ่ ายจากเงิ น อุด หนุ น ทั/ว ไป ปรากฏในด้า นบริ การชุ มชนและสังคม
(00200)แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับการศึกษา (00211) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/ 2 แนวทางที/ 2.4 ข้อ
2 หน้า 35

งานศึกษาไม่ กําหนดระดับ (00214)
ตั:งไว้ รวม 40,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 40,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 40,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 40,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรี ยนนักศึกษาช่วงปิ ดภาคเรี ยน ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรี ยนนักศึกษาช่วงปิ ดภาคเรี ยน เพื/อเป็ นการส่ งเสริ ม
สําหรับเด็กที/ตอ้ งการมีรายได้ช่วยเหลือผูป้ กครองที/มีรายได้นอ้ ยในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2
แนวทางที/ 2.4 ข้อ 23 หน้า 38

********************
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แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งานบริหารทั)วไปเกีย) วกับสาธารณสุ ข (00221)
ตั:งไว้ รวม 848,100.00 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั:งไว้ รวม 578,800.00 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (522000) ตั:งไว้ รวม 578,800.00 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั4งไว้ 560,800.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลกองสาธารณสุ ข ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุข (00221)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ (220200) ตั4งไว้ 18,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เพิ/ ม การครองชี พ ชั/ ว คราวและเงิ น ที/ ป รั บ เพิ/ ม สํ า หรั บ คุ ณ วุ ฒิ ที/ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตําบลรับ รองว่าคุณ วุฒิน4 ันเป็ นคุ ณสมบัติ เฉพาะสําหรั บตําแหน่ งที/
ได้รับแต่ งตั4งให้แก่พนักงานส่ วนตําบลกองสาธารณสุ ข ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
2. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 240,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 240,000.00 บาท
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (531000)
ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (310100)
ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็ นกรณี พิเศษ
สําหรับข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกองสาธารณสุ ข ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
2.1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (532000) ตั:งไว้รวม 60,000.00 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื/อให้ได้มาซึ/ งบริ การ (320100) ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
(1) ค่าธรรมเนี ยมและลงทะเบียน ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อค่าลงทะเบียน ในการฝึ กอบรมสัมมนา , ประชุมของ
พนักงานส่ วนตําบลกองสาธารณสุ ข โดยจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
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(2) ค่าจ้างเหมาบริ การอื/นๆ ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การอื/นๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาแรงงาน
อื/นๆ กองสาธารณสุ ข ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าเบี4ยเลี4ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที/พกั และค่าใช้จ่ายอื/นในการเดินทางไปราชการ
หรื ออบรมของพนักงานส่ วนตําบล ทั4งภายใน ประเทศและต่างประเทศ ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ การ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (533000) ตั:งไว้ รวม 30,000.00 บาท
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสาํ นักงาน (330100) ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อสิ/ งของเครื/ องใช้ภายในสํานักงาน เช่นโต๊ะ ตู ้ เก้าอี4 ปากกา ดินสอ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ที/มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ และ
อื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หาร
ทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
3. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 29,300.00 บาท
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที)ดนิ และสิ) งก่ อสร้ าง ตั:งไว้ รวม 29,300.00 บาท
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (541000) ตั:งไว้รวม 29,300.00 บาท
3.1.1 ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั4งไว้ 29,300.00 บาท
(1) เครื/ องคอมพิวเตอร์ ตั4งไว้ 25,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื/ อง โดยมี
คุณลักษณะพื4นฐานดังนี4
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ ว สัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที/ มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
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- มีช่องเชื/ อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ4ว
จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
สําหรับไว้ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล กองสาธารณสุ ขและสิ/ งแวดล้อม ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
(2) เครื/ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตั4งไว้ 4,300.00 บาท
เพื/อจัดซื4อเครื/ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื/ อง โดยมีคุณลักษณะพื4นฐาน
ดังนี4
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่นอ้ ยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี ไม่นอ้ ยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มี Interface แบบ 1xParallel หรื อ 1xUSB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A4,Letter ,Legal และ Custom โดยถาดใส่ กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
เพื/อไว้ใช้สาํ นักงานองค์การบริ การบริ หารส่ วนตําบล กองสาธารณสุขและสิ/ งแวดล้อม ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221)
งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื)น (00223) ตั:งไว้ รวม 400,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 250,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 250,000.00 บาท
2.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 250,000.00 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 250,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนหัวใจสี ขาว ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนในสถานศึกษา โดยการส่ งเสริ มความรู ้
และทักษะป้ องกันตนเองจากยาเสพติด โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าจ้างเหมาเครื/ องเสี ยง ค่าเช่า
สถานที/อบรม ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอบรม ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 9 หน้า 40
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออก ตั4งไว้ 60,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื4 อนํ4ายาเคมีกาํ จัดลูกนํ4ายุงลาย พร้อมส่ วนผสมอื/นๆ และ
สารเคมีกาํ จัดลูกนํ4ายุงลาย ค่าจ้างเหมาแรงงานในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคกรณี เกิดการระบาด ค่าจ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสาร วารสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์
ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 1 หน้า 42
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(3) ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นใช้จ่ายในการจัดซื4 อวัคซี น ยาฉี ดคุมกําเนิดและอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื/ องดื/ม ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 2 หน้า 42
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเพื/อเตรี ยมความพร้อมโต้ตอบภาวะฉุกเฉิ นโรค
อุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ4 าํ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคฉี/ หนู ฯลฯ โดยจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์
ค่าทําป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/มคณะกรรมการดําเนิ นงาน ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 3 หน้า 42
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดสุ ขภาพ ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี/ยนเรี ยนรู ้
การนําเสนอผลการ
ดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพและจัดนิทรรศการ โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าจ้างเหมาเครื/ องเสี ยง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัล ค่าจัดทําใบประกาศนี ยบัตร ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที/ 2
แนวทางที/ 2.6 ข้อ 9 หน้า 43
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการรักจําป่ าหวายรักษ์สิ/งแวดล้อม ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมประชุม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้ โดย
จ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เครื/ องเสี ยง ค่าใช้จ่ายทําเอกสารแผ่นพับ
วารสาร ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริ การสาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.1 ข้อ 1
หน้า 45
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ใน
ระดับตําบล โดยจ่ายเป็ นค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการดําเนินกิจกรรม ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.2 ข้อ 4 หน้า 45
(8) โครงการโครงการพัฒนาการจัดการขยะแบบยัง/ ยืน ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/ อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู ้ แก่ประชาชนในเรื/ องการพัฒนาการจัดการขยะ
แบบยัง/ ยืนและเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะการกําจัดขยะที/ ถูกวิธีได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ/งขึ4น จัดซื4 อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าจ้างเหมาเครื/ อง
เสี ยง ค่าใช้จ่ายทําเอกสารแผ่นพับ ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสาธิ ตการจัดขยะในชุมชนแลค่า
อื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตามยุทธศาสตร์ที/ 3 แนวทางที/ 3.2 ข้อ 1 หน้า 46
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(9) ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมลานกีฬา อสม. ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการออกกําลังกายของอสม. การประกวดแอ
ดรบิค ค้นหา อสม. ต้นแบบ ด้านการออกกําลังกาย โดยจ่ายเป็ นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าจ้างเหมาเครื/ องเสี ยง
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัล ค่าจัดทําใบประกาศนี ยบัตร และค่ าอื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ การ
ชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตาม
ยุทธศาสตร์ ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 6 หน้า 42
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั:งไว้ รวม 150,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)
ตั4งไว้รวม 150,000.00 บาท
(1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน ตั4งไว้ 130,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุ นให้กบั ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน จํานวน 13 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 10,000.00
บาท เพื/อสนับสนุนการดําเนิ นงานระบบบริ การสาธารณสุ ข ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริ การสาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 8 หน้า 42
(2) อุดหนุนโครงการ อสม.สัญจร ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนให้กบั กลุ่ม อสม.ตําบลจําป่ าหวาย สําหรับพัฒนาและเพิ/มศักยภาพของ อสม.
ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริ การ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอื/น (00223) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.3 ข้อ 2 หน้า 34
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แผนงานเคหะและชุ มชน (00240)
งานบริหารทั)วไปเกีย) วกับเคหะและชุ มชน (00241) ตั:งไว้ รวม 2,473,900.00 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั:งไว้ รวม 857,200.00 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ ายประจํา) (522000) ตั:งไว้ รวม 857,200.00 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั4งไว้ 550,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ ายเป็ นเงิ นเดื อ นให้แก่ พ นักงานส่ วนตําบลกองช่ าง ตั4งจ่ า ยจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้า น
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (220300) ตั4งไว้ 42,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงิ นประจําตํา แหน่ งให้แก่ผูอ้ าํ นวยการกองช่ าง ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ/มต่างๆ (220200) ตั4งไว้ 37,200.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเพิ/มการครองชีพชัว/ คราวและเงินที/ปรับเพิ/ม สําหรับคุณวุฒิที/ ก.พ. หรื อ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตําบล รับรองว่าคุณวุฒิน4 นั เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งที/
ได้รับแต่งตั4งให้แก่พนักงานส่ วนตําบล กองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.4 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั4งไว้ 156,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งพนัก งานจ้า งรายเดื อ นให้แ ก่ พ นักงานจ้า งกองช่ า ง ตั4งจ่ า ยจากเงิ นรายได้
ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ/มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั4งไว้ 72,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเพิ/มการครองชีพชัว/ คราวให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทั/วไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
2. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 1,041,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 1,041,000.00 บาท
2.1 หมวดค่ าตอบแทน (531000)
ตั:งไว้ รวม 171,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบล (310100)
ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื/นเป็ นกรณี พิเศษ สําหรับข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนตําบล
กองช่าง และพนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั4งไว้ 51,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื4 อ ของพนักงานส่ วนตําบลกองช่าง ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตําบลกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่ วนตําบลกองช่ าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
2.2 หมวดค่ าใช้ สอย (532000) ตั:งไว้ รวม 510,000.00 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื/อให้ได้มาซึ/ งบริ การ (320100) ตั4งไว้รวม 110,000.00 บาท
(1) ค่าธรรมเนี ยมและลงทะเบียน ตั4งไว้ 60,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อค่าลงทะเบียน ในการฝึ กอบรมสัมมนา , ประชุมของ
พนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้างกองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) ค่าจ้างเหมาบริ การอื/นๆ ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การอื/นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน และจ้างเหมา
แรงงานอื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 100,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตําบลและลูกจ้างกองช่าง เช่นค่าเบี4ยเลี4ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที/พกั และค่าใช้จ่ายที/จาํ เป็ นอื/น ๆ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรังวัดที/ดินสําหรับที/หลวง ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และใช้จ่ายอื/นๆ ที/เกี/ยวเนื/ องในการเข้ารังวัดที/ดินสําหรับที/
หลวง ในเขตพื4นที/ตาํ บลจําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื/อบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั4งไว้ 300,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าซ่ อมถนนภายในหมูบ่ า้ น ถนนเพื/อการเกษตร อาคาร ทางระบายนํ4า
ประปาหมู่บา้ น ฝายนํ4าล้นและสิ/ งก่ อสร้ างอื/นๆที/ อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั4งจ่ายจากเงิ น
อุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุ มชน (00240) งานบริ หารทั/วไป
เกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3 หมวดค่ าวัสดุ (533000) ตั:งไว้ รวม 360,000.00 บาท แยกเป็ น
2.3.1 ประเภทค่าวัสดุสาํ นักงาน (330100) ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าซื4 อโต๊ะ ตู ้ เก้าอี4 วัสดุอุปกรณ์ กระดาษไข กระดาษพิมพ์เขียว ปากการอตติ4ง
ดินสอ อุปกรณ์เขียนแบบต่าง ๆ ที/มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่ น ฟิ วส์ เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ สวิทซ์ไฟ หลอดไฟฟ้ า
ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) ตั4งไว้ 200,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าซื4 อวัสดุที/ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ปูนซี เมนต์ ทราย หิ น ฯลฯ ตั4งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หาร
ทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่ น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับคอมพิ วเตอร์ และ
อื/นๆ ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
3. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 575,700.00 บาท
หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที)ดนิ และสิ) งก่อสร้ าง
ตั:งไว้ รวม 575,700.00 บาท
3.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ (541000)
ตั:งไว้ 45,700.00 บาท
3.1.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั4งไว้ 45,700.00 บาท
(1) เครื/ องคอมพิวเตอร์ ตั4งไว้ 33,700.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อคอมพิวเตอร์แบบตั4งโต๊ะ พร้อมกับอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื/ อง โดยมีคุณลักษณะ
พื4นฐานดังนี4
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่นอ้ ยกว่า 8 MB จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื/อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที/ มีหน่วยความจําขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 2TBจํานวน 1หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื/ อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรื อดีกว่า มีContrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ4ว
จํานวน 1 หน่วย
- เครื/ องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื/ อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
สําหรับไว้ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล กองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) เครื/ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตั4งไว้ 12,000.00 บาท
เพื/อจัดซื4อเครื/ องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื/ อง โดยมีคุณลักษณะพื4นฐานดังนี4
- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่นอ้ ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้า ต่อ นาที หรื อ
10.2 ภาพต่อนาที
- มีความเร็ วในการพิมพ์ร่างสี สาํ หรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ ยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรื อ 8.1 ภาพ
ต่อนาที
- มี Interface แบบ 1xParallel หรื อ 1xUSB 2.0 หรื อดีกว่า
- สามารถใช้ได้กบั A3, A4, Letter และ Custom โดยถาดใส่ กระดาษได้ไม่นอ้ ยกว่า 100 แผ่น
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื4นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื/ อสาร (ICT)
สําหรับไว้ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล กองช่าง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
3.2 หมวดค่ าที)ดนิ และสิ)งก่ อสร้ าง (542000)

ตั:งไว้ 530,000.00 บาท

3.2.1 ประเภทค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที/ดินและสิ/ งก่อสร้าง (421000) ตั4งไว้ 530,000.00 บาท
(1) โครงการปรับปรุ งห้องทํางานฝ่ ายบริ หารฝ่ ายนิติบญั ญัติและพนักงาน ตั4งไว้ 150,000.00 บาท
เพื/อปรับปรุ งห้องทํางานโดยการกั4นห้องทํางานจากเดิมกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ให้เป็ น 3
ห้อง ห้อง ฝ่ ายบริ หารกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ห้องฝ่ ายนิ ติบ ญ
ั ญัติกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรห้องพนักงานกว้าง
4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตรกั4นด้วยกระจกโครงอลูมิเนี ยม ตามแบบ อบต.จําป่ าหวายกําหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป
ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 8 หน้า 52
(2) โครงการซ่ อมแซมหลังอาคารสํานักงานและอาคารโรงจอดรถ ตั4งไว้ 255,000.00 บาท
เพื/อปรับปรุ งอาคารสถานที/ ให้มีความมัน/ คง แข็งแรง เหมาะสมในการให้บริ การประชาชนโดย
การรื4 อหลังคาเดิมพร้อมเปลี/ยนหลังคาใหม่ ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามยุทธศาสตร์ ที/ 5 แนวทางที/ 5.1
ข้อ 9 หน้า 52
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(3) โครงการปรับปรุ งห้องประชุมองค์การบริ หารส่วนตําบล ตั4งไว้ 125,000.00 บาท
โดยการก่อสร้างเวที ไม้ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตรสู ง 0.45 เมตรพร้อมฉากเวทีและ
อุปกรณ์จาํ นวน 1 ชุด ตามแบบองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวายกําหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับเคหะและชุ มชน (00241)
ตามยุทธศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 11 หน้า 52
งานไฟฟ้ าและถนน (00242)
ตั:งไว้ รวม 2,472,420.00 บาท
1. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 2,472,420.00 บาท
หมวดครุ ภณ
ั ฑ์ ที)ดนิ และสิ)งก่ อสร้ าง
ตั:งไว้ รวม 2,472,420.00 บาท
1.1 หมวดค่ าที)ดนิ และสิ)งก่ อสร้ าง (542000)
ตั:งไว้ รวม 2,472,420.00 บาท
1.1.1 ประเภทโครงการก่ อสร้ างสาธารณูปโภค (420900) ตั:งไว้ รวม 12,472,420.00 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ตั4งไว้ 132,600.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15
เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 255.00 ตารางเมตร พร้อมป้ ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุ ด
จุ ดเริ/ มต้นข้างบ้า นนายจันทร์ กันทิ ยะ 73 หมู่ที/ 1 จุ ดสิ4 นสุ ดสะพานไม้ขา้ มลํานํ4าร่ องจํา ตั4งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป
ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ตั4งไว้ 159,120.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนาเฉลี/ย
0.15 เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 306.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
ชุด จุดเริ/ มต้นหน้าปากซอยติ ดกับถนนลาดยาง จุดสิ4 นสุ ดหน้าบ้านนายทีรภัทร จิ นตธรรม ตั4งจ่ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป
ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 2 ตั4งไว้ 322,400.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนาเฉลี/ย
0.15 เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
ชุด จุดเริ/ มต้นข้างบ้านนายสุ รพล ยินดี จุดสิ4 นสุ ดบ้าน จสอ.ทักษิณ ชมพู หมู่ที/ 2 ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏใน
ด้า นบริ การชุ มชนและสั งคม (00200) แผนงานเคหะและชุ ม ชน (00240) งานบไฟฟ้ า และถนน (00242) ตามตาม
ยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ตั4งไว้ 156,000.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี/ย
0.15 เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
ชุด จุดเริ/ มต้นหน้าบ้านนายต่วน มิ/งขวัญ จุดสิ4 นสุ ดหน้าบ้านศรี นวล พลูแก้ว ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้าน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าและถนน (00242) ตามตามยุทธศาสตร์ ที/ 1
แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
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(5) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ตั4งไว้ 140,400.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15
เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด
จุดเริ/ มต้นเชื/อมถนนลาดยางข้างบ้านนางศรี มุด ผึ4งต้น จุดสิ4 นสุ ดข้างบ้านนายคําอ้าย ศรี เมือง ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตาม
ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 13 ตั4งไว้ 171,600.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี/ย
0.15 เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 330 ตารางเมตร พร้อมป้ ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
ชุด จุดเริ/ มต้นเชื/อมซอย 6 ข้างบ้านนายรังสรรค์ ขวัญใจ จุดสิ4 นสุ ดเชื/ อมซอย 4 ข้างบ้านนางอนงค์ บัวเทศ ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุ มชน (00240) งานไฟฟ้ าและถนน
(00242) ตามตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(7) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ4ารู ปตัว U พร้อมฝาปิ ดหมู่ที/ 11 ตั4งไว้ 271,250.00 บาท
เพื/อก่อสร้างรางระบายนํ4ารู ปตัว U พร้อมฝาปิ ด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.50 เมตร ยาว
175.00 เมตร พร้ อ มฝาปิ ด ขนาดกว้า ง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้ อ มป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด จุดเริ/ มต้นบ้านนายรัตน์ พันธ์กิ/ง จุดสิ4 นสุ ดบ้านนายจํารัส เมืองมา156 หมู่ที/ 11 ตั4งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุ มชน (00240) งานไฟฟ้ าและถนน
(00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 3 หน้า 20
(8) โครงการก่อสร้างรางระบายนํ4ารู ปตัว U พร้อมฝาปิ ด หมู่ 8 ตั4งไว้ 271,250.00 บาท
เพื/อก่อสร้างรางระบายนํ4ารู ปตัว U พร้อมฝาปิ ด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.50 เมตร ยาว
175.00 เมตร พร้ อ มฝาปิ ด ขนาดกว้า ง 0.40 เมตร ยาว 0.49 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้ อ มป้ า ยโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุ ด จุดเริ/ มต้นเชื/ อมต่อรางระบายนํ4าเดิ มหน้าบ้านนายผัด ถาวงศ์ จุดสิ4 นสุ ดบ้านนายประยูร
รําไพ ตามแบบองค์การบริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวายกําหนด ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ
3 หน้า 20
(9) โครงการวางท่อระบายนํ4า คสล. หมู่ 7 ตั4งไว้ 85,000.00 บาท
เพื/ อ ก่ อ สร้ า งวางท่ อ ระบายนํ4 า คสล. หมู่ ที/ 7 บริ เวณลํา เหมื อ งร่ องบวกหลวง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั4น 3 จํานวน 2 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมกําแพงปากท่อและหู ชา้ ง คสล. ตามแบบ อบต.จําป่ า
หวาย ตั4งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 3 หน้า 20
(10) โครงการวางท่อระบายนํ4า คสล. หมู่ 10 ตั4งไว้ 85,000.00 บาท
เพื/อก่อสร้างวางท่อระบายนํ4า คสล. หมู่ที/ 10 บริ เวณลําเหมืองร่ องกั4นก้าว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร ชั4น 3 จํานวน 2 แถวๆ ละ 5 ท่อน พร้อมกําแพงปากท่อและหูชา้ ง คสล. ตามแบบ อบต.จําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน
(00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 3 หน้า 20
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(11) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ตั4งไว้ 148,200.00 บาท
เพื/ อ ก่อสร้ างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรี ตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร
หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร หรื อมีผิวจราจรคอนกรี ต ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร จุดเริ/ มต้นข้างสวนนางจันทร์ ปิ งเมือง
จุดสิ4นสุดรั4วบ้านนายสันติ คําออน พร้อมป้ ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด ตามแบบ อบต.จําป่ าหวาย
ตั4งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุ มชน (00240) งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(12) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ตั4งไว้ 88,900.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรี ตกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา
เฉลี/ ย 0.15 เมตร หรื อ มี หรื อมี ผิ ว จราจรคอนกรี ต ไม่น้อ ยกว่า 171.00 ตารางเมตร จุ ดเริ/ มต้านบ้านนายมู ล ใฝ่ จิ ตต์
จุดสิ4นสุดบ้านนายน้อย วงศ์บุตร ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
(13) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 9 ตั4งไว้ 284,700.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ หมู่ที/ 9 ดังนี4
ช่วงที/ 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรี ต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร
จุดเริ/ มต้นบ้านนายเปก ก๋ าใจ จุดสิ4 นสุ ดบ้านนายนิรันดร์ เผ่าแก้ว
ช่วงที/ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรี ต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร
จุดเริ/ มต้นบ้านนายนิรันดร์ เผ่าแก้ว จุดสิ4นสุ ดบ้านนายพัก ทาทอง
หรื อมีผิว จราจรคอนกรี ตช่ วงที/ 1 และช่ วงที/ 2 รวมกันไม่น้อ ยกว่า 538.00 ตารางเมตร พร้ อมป้ ายโครงการและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุ ด ตามแบบ อบต.จําป่ าหวาย ตั4งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและ
สังคม(00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242)ตามยุทธศาสตร์ที/1 แนวทางที/1.1ข้อ1หน้า18
(14) โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที/ 10 ตั4งไว้ 156,000.00 บาท
เพื/อก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ หมู่ที/ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร
หนาเฉลี/ย 0.15 เมตร หรื อ มีผิวจราจรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 300.00 เมตร พร้ อมป้ ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ชุด จุดเริ/ มต้นมุมบ้านนางบัวตอง บัวเทศ จุดสิ4 นสุ ดสวนนายประยูร รําไพ ตามแบบ อบต.จําป่ าหวาย ตั4งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าและ
ถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 1 หน้า 18
งานสวนสาธารณะ (00243)
ตั:งไว้ รวม 325,000.00 บาท
1. งบลงทุน (540000)
ตั:งไว้ รวม 325,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าที)ดนิ และสิ)งก่ อสร้ าง (542000)
ตั:งไว้ รวม 325,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทค่ าบํารุงรักษาและปรับปรุ งที)ดนิ และสิ) งก่อสร้ าง (421000) ตั:งไว้ 325,000.00 บาท
(1) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ (420900) ตั4งไว้ 325,000.00 บาท
เพื/อดําเนิ นการปรับปรุ งภูมิทัศน์โดยการขุดและถมดิ น ณ บริ เวณสนามหน้าที/ ทาํ การองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหวาย พร้อมบดอัดแน่ น ขนาดกว้าง 43.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ตามแบบองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลจําป่ าหวายกําหนด ตั4งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ตามยุทธศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.3 ข้อ 1 หน้า 27
****************************
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แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
งานบริหารทั)วไป (00251)
ตั:งไว้ รวม 15,500.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 15,500.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 15,500.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 15,500.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 15,500.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมตําบล ตั4งไว้ 15,500.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประชาคมตําบล ประจําปี 2557 ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลจําป่ าหวาย ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
(00250) งานบริ หารทัว/ ไป (00251) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.2 ข้อ 1 หน้า 54
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน (00252) ตั:งไว้ รวม 180,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 90,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 90,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 90,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 90,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตําบลจําป่ าหวาย หรื อการดําเนิน
กิจกรรมที/เกี/ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื/ องดื/ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.3 ข้อ 1 หน้า 34
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ หรื อการดําเนิ นกิจกรรมที/เกี/ยวข้อง เช่น
ค่ าอาหาร ค่ า อาหารว่าง ค่ า เครื/ องดื/ ม ฯลฯ ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้า นบริ การชุ มชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 2 หน้า 39
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานตามโครงการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยจัดทําเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในที/ทาํ การ อบต. ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 1 แนวทางที/ 1.4 ข้อ 2 หน้า 28

77
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 90,000.00 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั:งไว้ รวม 90,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
(1) อุดหนุนศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติ ดจังหวัดพะเยา ในการดําเนิ นการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื4นที/ จงั หวัดพะเยา ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามยุทธ์ศาสตร์
ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 11 หน้า 40
2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) ตั4งไว้รวม 60,000.00 บาท
(1) อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี ตาํ บลจําป่ าหวาย ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี ตาํ บลจําป่ าหวาย ในการจัดกิจกรรมในวันสตรี สากล เช่น การ
ประชุมสัมมนา การละเล่น การประกวด ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทาง
ที/ 2.3 ข้อ 3 หน้า 34
(2) อุดหนุนโครงการส่ งเสริ มอาชีพผูส้ ู งอายุ ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนชมรมผูส้ ู งอายุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานฝี มือและภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุให้
ได้มาตรฐาน ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุ ข (00220) งาน
บริ หารทัว/ ไปเกี/ยวกับสาธารณสุ ข (00221) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 15 หน้า 41

***********************
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แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬ าและนันทนาการ (00262)
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (53000)
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัดสุ
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 300,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจําปี 2557 เช่น ค่าจัดพิธีเปิ ดปิ ด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที/ ค่าเช่าเต็นท์ ค่านํ4าดื/ม ค่านํ4าแข็ง ค่าอาหาร เงินรางวัลนักกีฬา ค่าเบี4ยเลี4ยงกรรมการตัดสิ นกีฬา
เป็ นต้น ตั4งจ่ า ยจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้า นบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 4 หน้า 42
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมทีมนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬา ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน หรื อจัดส่ งนักกี ฬาซึ/ งเป็ นตัวแทนขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเข้าร่ วมแข่งขันกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื/นๆ ซึ/ งจัดแข่งขันขึ4นเพื/อใช้จ่ายเป็ นค่าชุดแข่งขัน , ค่า
พาหนะเดินทาง , ค่ าอาหาร, ค่าเบี4 ยเลี4ยงนักกี ฬาและผูฝ้ ึ กสอน ,ค่าสมัคร เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ(00260) งานกี ฬ าและนันทนาการ
(00262) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 8 หน้า 40
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายมวยเยาวชน ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ายตามโครงการค่ า ยมวยเยาวชน เช่ น ค่ าจัดทํา เวที มวย ค่ าจัดซื4 อวัสดุ
อุปกรณ์ในการชกมวย ค่าจ้างครู ฝึกสอนมวย ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/ 2 แนวทาง
ที/ 2.6 ข้อ 7 หน้า 42
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมกีฬาเพื/อสุ ขภาพ ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื/อสุ ขภาพ เพื/อส่ งเสริ มให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยจะมีการจัดการแข่งขัน 2 ครั4ง ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ
(00262) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.6 ข้อ 10 หน้า 43
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งานศาสนาวัฒ นธรรมท้ องถิ)น (00263)
ตั:งไว้ รวม 301,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 260,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 260,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 260,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั4งไว้รวม 75,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณี ทอ้ งถิ/น ตั4งไว้ 70,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อเทียนพรรษา ค่าอาหารเลี4ยงพระในพิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีพ4ืนบ้าน เช่น งานพิธีกรรมทางความเชื/ อต่างๆ ที/ ปฏิบตั ิเป็ นประเพณี ฯลฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงาน
บริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ/น (00263)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมพิธีสาํ คัญประจําปี ตั4งไว้ 5,000.00 บาท
เพื/ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลาช่ อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ เป็ นต้น ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263)
1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้รวม 185,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประเพณี รดนํ4าดําหัวผูส้ ู งอายุในวันสงกรานต์ ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรดนํ4าดําหัวผูส้ ูงอายุ จัดซื4 อของขวัญ ค่าอาหาร ค่านํ4าดื/ม
ในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/
2.5 ข้อ 4 หน้า 39
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันแม่ ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่า ยในการจัดงานวันแม่แห่ งชาติ 12 สิ งหาคม เช่ น ค่าอาหาร ค่ าของขวัญ ของ
รางวัล ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263)
ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.3 ข้อ 2 หน้า 50
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ ตั4งไว้ 30,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่ าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่ อแห่ งชาติ 5 ธันวาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมและผูไ้ ด้รับการคัดเลือกในตําบล ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263)
ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 4 แนวทางที/ 4.3 ข้อ 1 หน้า 50
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั4งไว้ 15,000.00 บาท
เพื/ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการให้ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ส่ ง เสริ ม และให้ค วามรู ้ ด้า น
คุณธรรมจริ ยธรรมแก่ผูบ้ ริ หาร สมาชิก อบต. พนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง ประชาชน เยาวชน และเด็กนักเรี ยนใน
พื4นที/ ตาํ บลจําป่ าหวาย เพื/ อให้นาํ ไปใช้ในวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ ตลอด จนการดํารงชี พของคนในชุ มชน ตั4งจ่ ายจากเงิ น
รายได้ ปรากฏในงานบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 6 หน้า 31
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(5) ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั4งไว้ 25,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยจ่าย
เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์เพื/อใช้สาํ หรับการดําเนิ นโครงการฯ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์
ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 5 หน้า 31
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ขา้ มปี ตั4งไว้ 10,000.00 บาท
เพื/ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ายตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี เป็ นการส่ งเสริ มการปฏิ บ ัติตามหลัก
ศาสนาในชี วิตประจําวันให้กบั ประชาชนในตําบล เช่น ค่าสังฆทาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็ นต้น ตั4งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 15 หน้า 33
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่ งเสริ มกิจกรรมและประเพณี ทอ้ งถิ/น ตั4งไว้ 45,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการแห่ 12 ราศี ไม้ค4 าํ
สี ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 1 หน้า 31

2. งบเงินอุดหนุน (56000)
ตั:งไว้ รวม 41,000.00 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั:งไว้ รวม 41,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)
ตั4งไว้รวม 39,000.00 บาท
(1) อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี แห่ 12 ราศี ตั4งไว้ 39,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนให้กบั คณะกรรมการหมูบ่ า้ นเพื/อจัดงานเตรี ยมขบวนร่ วมงานประเพณี แห่ 12 ราศี
ในวันสงกรานต์ จํานวน 13 หมู่บา้ น ๆ ละ 3,000.00 บาท ตั4งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตาม
ยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 8 หน้า 32
2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที/เป็ นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั4งไว้ 2,000.00 บาท
(1) อุดหนุนงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงําเมือง ตั4งไว้ 2,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนให้มูลนิธิพ่อขุนงําเมืองจังหวัดพะเยา เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีบวงสรวง
พ่อ ขุนงําเมือง เพื/อจัดเตรี ยมขบวนต่างๆ ตั4งจ่ายจากเงินเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ/น (00263) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2
แนวทางที/ 2.2 ข้อ 11 หน้า 32

81
งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริ มการท่ องเที)ยว (00264) ตั:งไว้ รวม 313,000.00 บาท
1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000)
ตั:งไว้ รวม 300,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 300,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ตั4งไว้ 250,000.00 บาท
เพื/อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงของตําบล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรี ยมขบวนแห่
กระทง หมู่บา้ นละ 10,000.00 บาท ค่าจ้างเหมาจัดทําเวที ค่าจ้างเหมาเครื/ องเสี ยง ค่าจ้างเหมาติดตั4งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่านํ4า นํ4าดื/ม ค่าของรางวัลและเงินรางวัล เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏใน
งานบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริ มการท่องเที/ยว (00264) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 3 หน้า 31
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี วดั พระธาตุดอยน้อย ตั4งไว้ 50,000.00 บาท
เพื/อเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานประเพณี สรงนํ4าพระธาตุดอยน้อย เช่น ค่าเช่าเหมาเครื/ อง
เสี ยง ค่าจ้างเหมาเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ของรางวัลธิ ดาดอยน้อยและรางวัลการประกวดบั4งไฟ เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในงานบริ การชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งาน
วิชาการวางแผนและส่ งเสริ มการท่องเที/ยว (00264) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 2 หน้า 31
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 13,000.00 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั:งไว้ รวม 13,000.00 บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั4งไว้ 13,000.00 บาท
(1) อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลลิ4นจี/และของดีเมืองพะเยา ตั4งไว้ 8,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุ นที/ทาํ การปกครองอําเภอเมืองพะเยา ในการจัดงานเทศกาลลิ4นจี/และของดี เมือง
พะเยา ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในงานบริ การชุ มชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริ มการท่องเที/ ยว (00264) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ9
หน้า 32
(2) อุดหนุนโครงการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยา ตั4งไว้ 5,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนที/ทาํ การปกครองอําเภอเมืองพะเยา ในการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยา
ตั4งจ่ ายจากเงิ นรายได้ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริ มการ
ท่องเที/ยว (00264) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.2 ข้อ 10 หน้า 32

***************************
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ด้ านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้ างโครงสร้ างพื:นฐาน (00312)

ตั:งไว้ รวม 42,500.00 บาท

1. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 42,500.00 บาท
1.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั:งไว้ รวม 42,500.00 บาท
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั:งไว้ 42,500.00 บาท
(1) อุดหนุนการวางและปรับปรุ งผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ตั4งไว้ 42,500.00 บาท
เพื/ออุดหนุนการวางและปรับปรุ งผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา ให้กบั เทศบาลเมืองพะเยา เพื/อ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาพัฒนาการดํารงรักษาเมืองและบริ เวณที/เกี/ยวข้องหรื อชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ใน
ที/ดิน ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื4นฐาน (00312) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 5 แนวทางที/ 5.1 ข้อ 14 หน้า 53

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

83
แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่ งเสริมการเกษตร (00321)

ตั:งไว้ รวม 126,000.00 บาท

1. งบดําเนินการ (530000)
ตั:งไว้ รวม 100,000.00 บาท
หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั:งไว้ รวม 100,000.00 บาท
1.1 หมวดค่ าใช้ สอย (532000) ตั:งไว้ รวม 80,000.00 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี/ยวเนื/ องการปฏิบตั ิราชการที/ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื/น (320300)
ตั4งไว้ 80,000.00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันหอมแดง ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันหอมแดง ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ประกอบ ด้วย
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที/พร้อมเวทีและป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาเครื/ องเสี ยงพร้อมดนตรี และนักร้อง ,ของขวัญใน
การประกวดหอมแดงและธิดาหอมแดง, ค่านํ4าดื/ม ค่านํ4าแข็ง ค่าอาหาร เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่ งเสริ มการเกษตร (00321) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.4
ข้อ 3 หน้า 28
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรคพืช ตั4งไว้ 40,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และกําจัดโรคพืช ตั4ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริ มการเกษตร (00321) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.4 ข้อ 4 หน้า 29
1.2 หมวดค่ าวัสดุ (533000)

ตั:งไว้ 20,000.00 บาท

2.1.1 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร (331000) ตั4งไว้ 20,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดซื4 อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ
เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดสัตว์และ
ศัตรู พืช พันธุ์พืช ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริ ม
การเกษตร (00321)
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั:งไว้ รวม 26,000.00 บาท
2.1 เงินอุดหนุน (561000)
ตั:งไว้ รวม 26,000.00 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300) ตั4งไว้ 26,000.00 บาท
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ า้ นในการจัดงานวันหอมแดง ต.จําป่ าหวาย ตั4งไว้ 26,000.00 บาท
เพื/ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมขบวนของหมู่บา้ นเข้าร่ วมงานวัน
หอมแดง จํานวน 13 หมู่บา้ น ๆ ละ 2,000.00 บาท ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิ จ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่ งเสริ มการเกษตร (00321) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.4 ข้อ 3 หน้า 28
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งานอนุรักษ์แหล่ งนํ:าและป่ าไม้ (00322)

ตั:งไว้ รวม 474,900.00 บาท

1. งบดําเนินการ (530000)
1.1 หมวดค่ าที)ดนิ และสิ)งก่ อสร้ าง (542000)

ตั:งไว้ รวม

474,900.00 บาท

ตั:งไว้ รวม

474,900.00 บาท

1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ/ งสาธารณู ปการ ตั4งไว้ 450,000.00 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเข้าสู่ แหล่งนํ4าจํา (420900) ตั4งไว้ 450,000.00 บาท
เพื/ อก่อสร้างสะพานคอนกรี ตเข้าสู่ แหล่งนํ4าซับนํ4าจํา ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร
พร้ อมป้ ายโครงการและป้ ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุ ด ตั4งจ่ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว/ ไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิ จ
(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุ รักษ์แหล่งนํ4าและป่ าไม้ (00322) ตามยุทธ์ศาสตร์ ที/ 1 แนวทางที/ 1.3 ข้อ 1
หน้า 27
1.1.2 ประเภทค่าก่อสร้างสิ/ งสาธารณู ปโภค (420900) ตั4งไว้ 24,900.00 บาท
(1) โครงการขุดลอกลําเหมืองเก๊า หมู่ที/ 3 (420900) ตั4งไว้ 24,900.00 บาท
เพื/อขุดลอกลําเหมืองเก๊า หมู่ที/ 3 สภาพเดิมขนาดปากกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี/ย 0.55 เมตร ยาว
1,500 เมตร ขุดใหม่ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร ลึกเฉลี/ย 1.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรื อปริ มาตรดินขุด 712.00 ลูกบาศก์
เมตร ตั4งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว/ ไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่ง
นํ4าและป่ าไม้ (00322) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 1 แนวทางที/ 1.1 ข้อ 5 หน้า 23

***************************
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ด้ านการดําเนินงานอื)น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
ตั:งไว้ รวม 1,775,020.00 บาท
รายจ่ ายงบกลาง (500000)
ตั:งไว้ รวม 1,775,020.00 บาท
1. หมวดงบกลาง (510000)
ตั:งไว้ รวม 1,620,218.00 บาท
1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั4งไว้ 200,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี4ยยังชีพผูต้ ิดเชื4อเอดส์(110900) ตั4งไว้ 270,000.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นเงินเบี4ยยังชีพแก่ผตู ้ ิดเชื4 อเอดส์ที/มีเอกสารรับรองจากแพทย์และมีฐานะยากจน
จํานวน 45 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 1 หน้า 38
1.3 ประเภทเงินสํารองจ่าย (111000) ตั4งไว้ 950,218.00 บาท
เพื/อสํารองไว้ใช้จ่ายในกิจการที/ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า และเพื/อจ่ายเป็ นเงินรายจ่ายสําหรับค่า
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื/อจ่ายเป็ นค่าจัดหาสิ/ งอุปโภค บริ โภค หรื อเงินช่วยเหลือประชาชนที/ได้รับความเดือน
ร้อนจากภัยสาธารณะต่างๆ เช่น อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย เป็ นต้น ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 452,898.00 บาท ตั4งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว/ ไป จํานวน 497,320.00 บาท ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)
1.4 ประเภทเงินสงเคราะห์ผูด้ อ้ ยโอกาสที/มีรายได้ไม่พอแก่การยังชีพ ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/ อจ่า ยเป็ นเงิ น สงเคราะห์ให้แ ก่ ผูด้ อ้ ยโอกาสที/ มีร ายได้ไ ม่พ อแก่ การยังชี พหรื อถู ก ทอดทิ4 ง และเด็ก
กําพร้ าที/บิ ดามารดาเสี ยชี วิตจากโรคเอดส์หรื อที/ พ่ อแม่ท อดทิ4 ง ตั4งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400)
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามยุทธ์ศาสตร์ที/ 2 แนวทางที/ 2.5 ข้อ 1 หน้า 38
1.5 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
1.5.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อบต.จําป่ าหวาย ตั4งไว้ 100,000.00 บาท
เพื/อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ/น ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
จําป่ าหวาย จํานวนร้อ ยละ 30 ของเงิ นกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพที/ ได้รั บการสนับสนุ นจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดําเนินกิจกรรมด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชนเพื/อป้ องกันและแก้ไขโรคระบาด ตั4งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ตั:งไว้ 154,802.00 บาท
2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ/น (กบท.) (120100)
ตั4งไว้ 154,802.00 บาท
เพื/อจ่ายเป็ นค่าเงินสมบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ/น ร้อยละหนึ/ งของประมาณการ
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ตั4งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)
*************************

