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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย 

 บัดนี5  ถึงเวลาที�คณะผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวายอีกครั5 งหนึ� ง ฉะนั5น ในโอกาสนี5  คณะ
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย    จึงขอชี5แจงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการ
คลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี5  
 
1. สถานะการคลงั 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนัที� 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีสถานะ  
การเงิน ดงันี5  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั5งสิ5น     37,958,103.17    บาท 
 1.1.2 เงินสะสม                    11,826,422.76  บาท 
 1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม      9,876,085.86             บาท 
 1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนี5ผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  
                  จาํนวน    2    โครงการ               รวม       256,509.00   บาท 
 1.1.5 รายการที�ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก่้อหนี5ผกูพนั       

       จาํนวน     -    โครงการ      รวม   -  บาท 
    1.2 เงินกูค้งคา้ง          -   บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
    (1) รายรับจริงทั5งสิ5น   24,102,679.23   บาท  ประกอบดว้ย 
 หมวดภาษีอากร       240,405.93  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   49,923.40  บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น     262,249.59   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์                -        บาท 
 หมวดรายไดเ้บด็เตลด็           130,000.00   บาท 
 หมวดรายไดจ้ากทุน                 381.00   บาท 
 หมวดภาษีจดัสรร       12,511,083.31   บาท 
 หมวดเงินอดุหนุนทั�วไป                 10,908,636.00  บาท 
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    (2) เงินอดุหนุนที�รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์      จาํนวน     14,853,363.00      บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จาํนวน    13,523,005.55     บาท  ประกอบดว้ย 
 งบกลาง               1,194,335.00    บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้งชั�วคราว)       6,795,938.00    บาท 
 งบดาํเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     3,648,703.55    บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง)           788,479.00     บาท 
 งบรายจ่ายอื�น  (หมวดรายจ่ายอื�น)                     -           บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)          1,095,550.00    บาท 
    (4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์                 -           บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที� จาํนวน                 -           บาท 
 
 
3. งบเฉพาะการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง……………-………..….บาท        รายจ่ายจริง ..…..….-.……. บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตาํบลจําป่าหวาย 
อาํเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

 

2.1 รายรับ 

รายรับ 
 รายรับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

รายได้จัดเก็บเอง       

     หมวดภาษีอากร 316,539.03       295,000.00  270,000.00 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 335,070.02        39,550.00  46,200.00 

     หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 442,441.72       100,000.00  200,000.00 
     หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

     หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 66,600.00       161,000.00  161,000.00 

     หมวดรายไดจ้ากทุน 611.00          1,000.00  1,000.00 

รวมรายได้จดัเก็บเอง 1,161,261.77      596,550.00  678,200.00 

รายได้ที)รัฐบาลจดัเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ)น 

    

     หมวดภาษีจดัสรร 18,239,574.65   14,883,600.00  15,700,000.00 

รวมรายได้ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 

18,239,574.65  14,883,600.00  15,700,000.00 

รายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น     

     หมวดเงินอดุหนุนทั�วไป 10,041,026.00   10,100,000.00  10,500,000.00 

รวมรายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 10,041,026.00  10,100,000.00  10,500,000.00 

รวมรายรับทั:งหมด 29,441,862.42 25,580,150.00  26,878,200.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตาํบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

 
2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
 รายจ่ายจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

 ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

1. งบกลาง 1,068,100.00 1,775,020.00  1,372,282.00 

2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ และค่าจา้ง 
    ชั�วคราว) 

8,278,326.00 9,169,100.00  10,800,820.00 

3. งบดาํเนินการ (หมวดค่าแทนใชส้อยและวสัดุ และ
หมวด   
   ค่าสาธารณูโภค) 

5,210,452.36 7,886,010.00  8,064,020.00 

4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง) 513,268.90 4,794,820.00  3,793.,290.00 

5. งบรายจ่ายอื�น (หมวดรายจ่ายอื�น) 57,973.00 - - 

6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) 1,484,700.00  1,955,200.00 2,440,200.00 

รวมรายจ่ายทั:งหมด 16,612,820.26 25,580,150.00 26,878,200.00 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที) 2 
 
 

ข้อบัญญัติ  
 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
 

อาํเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขององค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 

อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวัดพะเยา 
 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั)วไป   

    แผนงานบริหารทั�วไป 12,612,910.00  
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000.00  
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา 3,178,920.00  
 แผนงานสาธารณสุข 1,475,000.00  
     แผนงานสังคมสงเคราะห์        -  
     แผนงานเคหะและชุมชน 6,234,000.00  
    แผนสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 375,500.00  
     แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 857,000.00  
ด้านการเศรษฐกิจ   

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -   

     แผนงานการเกษตร 35,000.00  
     แผนงานการพาณิชย ์           -  

ด้านการดําเนินงานอื)น   
     แผนงานงบกลาง 1,779,870.00  

งบประมาณรายจ่ายทั:งสิ:น 26,878,200.00  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

งบกลาง 

งบ                        งาน 

งบ 
งานงบกลาง งาน   - งาน  - รวม 

งบกลาง       
    งบกลาง     1,616,088.00 - - 1,616,088.00 
    บาํเหน็จ/บาํนาญ 163,782.00 - - 163,782.00 

รวม 1,779,870.00 - - 1,779,870.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานบริหารงานทั)วไป  (00110) 

                                งาน 

งบ                                    
งานบริหารทั)วไป 

งานวางแผนสถิติ
และวชิาการ 

งานบริหาร 

งานคลัง 
รวม  

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,089,520.00 - - 3,089,520.00 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 5,972,300.00 - - 5,972,300.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 1,190,800.00 - - 1,190,800.00 
    ค่าใชส้อย 1,072,000.00 - 200,000.00 1,272,000.00 
    ค่าวสัดุ 640,000.00 - - 640,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค 385,000.00 - - 385,000.00 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 63,290.00 - - 63,290.00 
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื�น     - - - - 

งบเงนิอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 12,412,910.00 - 200,000.00 12,612,910.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

                              งาน 

งบ                        

งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 

งานป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือนและระงับอคัคภีัย 

รวม  

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

    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใชส้อย 35,000.00 - 295,000.00 330,000.00 
    ค่าวสัดุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์     
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - - - 

งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื�น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - - - 
รวม 35,000.00 - 295,000.00 330,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานการศึกษา (00210) 

                             งาน 

 งบ 

งานบริหาร
ทั)วไปเกี)ยวกับ

การศึกษา 

งานระดับก่อนวยั
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานระดับ
มัธยมศึกษา 

งานการศึกษาไม่
กาํหนดระดับ 

รวม  

งบบุคลากร      
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - - - 

งบดําเนินงาน      

    ค่าตอบแทน - - - - - 

    ค่าใชส้อย - 925,000.00 - - 925,000.00 

    ค่าวสัดุ - 791,720.00 - - 791,720.00 

    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

งบลงทุน   - - - 

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - - - - 

งบรายจ่ายอื)น      

    รายจ่ายอื�น     - - - - - 

งบเงนิอุดหนุน      

    เงินอุดหนุน - 1,080,000.00 382,200.00 - 1,462,200.00 

รวม - 2,796,720.00 382,200.00 - 3,178,920.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานสาธารณสุข (00220) 

                               งาน 

งบ 
งานบริหารทั)วไป

เกี)ยวกับสาธารณสุข  
งานโรงพยาบาล 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื�น 
รวม  

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 706,000.00 -  706,000.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 70,000.00 - - 70,000.00 
    ค่าใชส้อย 80,000.00 - 270,000.00 350,000.00 
    ค่าวสัดุ 29,000.00 - - 29,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 

งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ 80,000.00 - - 80,000.00 
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื�น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - - 240,000.00 240,000.00 
รวม 965,000.00 - 510,000.00 1,475,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

                              งาน 

  งบ       

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ รวม  

งบบุคลากร     

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,033,000.00 - - 1,033,000.00 
งบดําเนินงาน     

    ค่าตอบแทน 131,000.00 - - 131,000.00 
    ค่าใชส้อย 560,000.00 - - 560,000.00 
    ค่าวสัดุ 360,000.00 - - 360,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - 
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,650,000.00 - 1,000,000.00 3,650,000.00 
งบรายจ่ายอื)น     

    รายจ่ายอื�น     - - - - 
งบเงนิอุดหนุน     

    เงินอุดหนุน - 500,000.00 - 500,000.00 
รวม 4,734,000.00 500,000.00 1,000,000.00 6,234,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) 

                                     งานงบ 
งานบริหารทั)วไป 

งานส่งเสริและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน 
รวม  

งบบุคลากร    

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) - - - 

งบดําเนินงาน    
    ค่าตอบแทน - - - 

    ค่าใชส้อย 15,500.00 140,000.00 155,500.00 
    ค่าวสัดุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    

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

    รายจ่ายอื�น     - - - 

งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - 220,000.00 220,000.00 

รวม 15,500.00 360,000.00 375,500.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

                            งาน 

 

  งบ 

งานบริหารทั)วไป
เกี)ยวกบัศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

งานกีฬ าและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วฒันธรรม

ท้องถิ)น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที)ยว 

รวม  

งบบุคลากร      

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

    ค่าตอบแทน - - - - - 
    ค่าใชส้อย - 200,000.00 339,000.00 300,000.00 839,000.00 
    ค่าวสัดุ - - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 
งบลงทุน      

    ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 
    ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง - - - - - 

งบรายจ่ายอื)น      

    รายจ่ายอื�น     - - - - - 
งบเงนิอุดหนุน      

    เงินอุดหนุน - - 5,000.00 13,000.00 18,000.00 
รวม - 200,000.00 344,000.00 313,000.00 857,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 

  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

                                  งาน 

   งบ    

งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับ
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื:นฐาน 

รวม  

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

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

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

    รายจ่ายอื�น     - - - 
งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 
รวม - - - 



17 

 
 

 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 
  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

 
 

แผนงานการเกษตร (00320) 

 

 

 

 

                                 งาน 

   งบ    
งานส่งเสริมการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ:า 

และป่าไม้  
รวม  

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

    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใชส้อย 15,000.00 - 15,000.00 
    ค่าวสัดุ 20,000.00 - 20,000.00 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน    

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

    รายจ่ายอื�น     - - - 
งบเงนิอุดหนุน    

    เงินอุดหนุน - - - 
รวม 35,000.00 - 35,000.00 
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ข้อบัญญตั ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

 
 โดยที�เป็นการสมควรตั5งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศยัอาํนาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอ้บัญญติัขึ5นไวโ้ดยความ
เห็นชอบของ สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย และโดยอนุมติัของนายอาํเภอเมืองพะเยา 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติันี5 เรียกวา่  “ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” 

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติันี5 ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที� 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นจาํนวนรวมทั5งสิ5น  26,878,200.00  บาท  

 ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 
เป็นจาํนวนรวมทั5งสิ5น   26,878,200.00  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี5  
 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั)วไป  
    แผนงานบริหารงานทั�วไป 12,612,910.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 330,000.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 3,178,920.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,475,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์            - 
    แผนงานเคหะและชุมชน 6,234,000.00 
    แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 375,500.00 
    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 857,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              - 
แผนงานการเกษตร 35,000.00 

       แผนงานการพาณิชย ์            - 
 ด้านการดําเนินงานอื)น  

       งบกลาง 1,882,282.00 

งบประมาณรายจ่ายทั:งสิ:น   26,878,200.00 
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ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมทั5งสิ5น……………-……….… บาท ดงันี5  

งบ ยอดรวม 

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

รวมรายจ่าย - 

 
 ขอ้ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที�ไดรั้บอนุมติัให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 ขอ้ 7 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  มีหนา้ที�รักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติันี5  

   ประกาศ ณ วนัที�  22  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2557 
 
 
 
       (ลงนาม)        
         ( นายสัจจพจน ์ บุญเมือง ) 
        ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย   
 
 
         อนุมติั  
  
(ลงนาม)      
          ( นายนิพนัธ์  บุญหลวง ) 
           นายอาํเภอเมืองพะเยา 

 
 
 
 



 



 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลจาํป่าหวาย 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา 

   รายรับจริง   ประมาณการ  

   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  
 ยอดต่าง   

 ปี 2558  
 (% )  

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน  -      185,264.16      162,213.25        193,556.33  (29.04)      150,000.00  
  ภาษีบาํรุงทอ้งที�  -      101,481.34        93,018.35          9,706.70  0.29      100,000.00  
     ภาษีป้าย  -       19,321.00         4,544.00          3,276.00  (16.38)        20,000.00  
  อากรฆ่าสตัว ์  -         1,200.00   -  - - - 

  รวมหมวดภาษีอากร  -  307,266.50  269,775.60       316,539.03  -      270,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ  -           138.71  234.74          1,455.97  2.94          1,500.00  
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร  -           623.00   -               20.00  99.00          2,000.00  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม ้  -         3,638.50   -           3,769.00  (25.63)          3,000.00  
  ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายจราจรทางบก  -         3,600.00         2,900.00           3,200.00  36.00          5,000.00  
  ค่าปรับการผิดสัญญา  -         2,635.00  2,600.00        313,394.05  (1,989.29)        15,000.00  
  ค่าใบอนุญาตรับทาํการเกบ็ ขน สิ�งปฏิกูลหรือมูลฝอย  -         3,000.00      3,000.00           3,000.00  -          3,000.00  
  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที�เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 
 -       14,100.00        13,500.00           6,000.00  40.00        10,000.00  

20   ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที�หรือทางสาธารณะ  -           150.00  150.00            150.00  25.00            200.00  



 
   รายรับจริง   ประมาณการ  

   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  
 ยอดต่าง   

 ปี 2558  
 (% )  

  ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร  -      40.00   -  81.00 95.95 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตสะสมนํ5ามนัเชื5อเพลิง  -           60.00  2,840.00  - 100.00 100.00 

  ค่าใบอนุญาตนํ5าบาดาล  -         510.00   -  - 100.00 200.00 

     ค่าจดทะเบียนจดัตั5งทะเทียนพาณิชย ์  -         650.00         1,570.00  1,000.00 - 1,000.00 

  ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์  -          60.00             40.00  20.00 80.00 100.00 

  ค่าจะทะเบียนเปลี�ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ์  -  60.00           100.00  100.00 - 100.00 

 ค่าคาํขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 - - - 2,840.00 - - 

  ค่าธรรมเนียมคาํขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที� 3  -   -   -  40.00 98.67 3,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  -  29,265.21 26,934.74 335,070.02 - 46,200.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          

  ดอกเบี5 ย  -     69,229.60     183,843.28  217,491.72 (8.75) 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  -    69,229.60 183,843.28 217,491.72 - 200,000.00  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  -  - -   - - -  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          

  ค่าขายแบบแปลน  -  151,950.00     286,550.00  66,200.00 (562.00) 10,000.00 

  รายไดเ้บด็เตลด็อื�นๆ  -  109,400.00       36,663.34  400.00 60.00 1,000.00 

  ค่าตอบแทนตามที�กฎหมายกาํหนด (การแพทยฉ์ุกเฉิน)  -  - 137,850.00 224,950.00 (49.97) 150,000.00 

    21 
150,000รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  -  261,350.00  461,063.34  291,550.00 - 161,000.00 

 
 



   รายรับจริง  ประมาณการ 

   ปี 2553   ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556  
 ยอดต่าง   

 ปี 2558  
 (% )  

หมวดรายได้จากทุน             

ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  -  -           1,160.00  611.00 38.90 1,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน  -  -          1,160.00  611.00 - 1,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร       

  ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พรบ.กาํหนดแผนและขั5นตอนการกระจายอาํนาจ
ฯ 

 -  5,377,621.00     5,965,391.13  8,557,095.55  (22.24)   7,000,000.00  

  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9  -  2,290,778.77     2,711,506.15  3,085,039.74  (2.83) 3,000,000.00  

  ภาษีสุรา  -      1,306,040.13     1,422,277.23  1,455,433.92  (45.54) 1,000,000.00  

  ภาษีสรรพสามิต  -  3,147,233.06     2,555,877.09  3,181,954.35  (59.10) 2,000,000.00  

  ค่าภาคหลวงแร่  -  308,725.30       570,214.69  486,294.09  30.53 700,000.00  

  ค่าภาคหลวงปิโตเลียม  -          71,562.37        103,949.88  130,881.00  (30.88) 100,000.00  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที�ดิน 

 -      1,512,158.00      1,490,898.00  1,342,876.00  10.47 1,500,000.00  

 ค่าธรรมเนียมลอ้เลื�อน - - - - 100.00 150,000.00  
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - - - 100.00    250,000.00  

รวมหมวดภาษจีัดสรร  -  14,014,118.63 14,820,114.17 18,239,574.65  - 15,700,000.00   

หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป          

  เงินอุดหนุนทั�วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�และภารกิจ  -      8,310,807.00  10,048,248.00   10,041,026.00  
 

4.37 
 

10,500,000.00  
   ถ่ายโอนเลือกทาํ 

  รวมหมวดเงินอุดหนุนทั)วไป  -  8,310,807.00  10,048,248.00  10,041,026.00 - 10,500,000.00      22   รวมทุกหมวด  -  22,992,036.94  25,811,139.13  29,441,862.42  - 26,878,200.00  
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รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั)วไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา 
ประมาณการรายรับ  รวมทั:งสิ:น    26,878,200.00   บาท    แยกเป็น 

 
ก. รายได้จัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร           รวม      270,000.00    บาท 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที�ดิน      จาํนวน   150,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวต้ํ�ากวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งที�       จาํนวน    100,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.3 ภาษีป้าย        จาํนวน    20,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ�มขึ5น 
 
ข. รายได้ที)มใิช่ภาษอีากร 
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     รวม    46,200.00    บาท 
      1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ     จาํนวน      1,500.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร    จาํนวน       2,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
    1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตป่าไม ้     จาํนวน        3,000.00   บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.4 ค่าปรับผูก้ระทาํผิดกฎหมายาจราจรทางบก     จาํนวน        5,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
      1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา       จาํนวน      15,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ�มขึ5น 

1.6 ค่าใบอนุญาตรับทาํการเก็บ ขน สิ�งปฏิกลูหรือมูลฝอย    จาํนวน       3,000.00   บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  จาํนวน     10,000.00    บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวต้ํ�ากวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.8 ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที�หรือทางสาธารณะ   จาํนวน         200.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.9 ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร    จาํนวน       2,000.00 บาท 
คาํชี5แจง  ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้พิ�มขึ5น 
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1.10 ค่าใบอนุญาตสะสมนํ5ามนัเชื5อเพลิง     จาํนวน       100.00      บาท 

คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.11 ค่าใบอนุญาตนํ5าบาดาล      จาํนวน       200.00 บาท 

คาํชี5แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.12 ค่าจดทะเบียนจดัตั5งทะเบียนพาณิชย ์     จาํนวน     1,000.00     บาท 

คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 
1.13 ค่าจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย ์      จาํนวน       100.00      บาท 

คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.14 ค่าจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ์    จาํนวน        100.00 บาท 

คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
1.15 ค่าธรรมเนียมคาํขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที� 3 จาํนวน       3,000.00   บาท 

คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
 
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       รวม 200,000.00 บาท 

2.1 ดอกเบี5 ย        จาํนวน   200,000.00     บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 
 
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์      รวม  - บาท 
คาํชี5แจง ไม่ไดต้ั5งประมาณการไว ้
 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        รวม 161,000.00 บาท 

4.1 ค่าขายแบบแปลน       จาํนวน    10,000.00     บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

4.2 รายไดเ้บด็เตลด็อื�นๆ       จาํนวน      1,000.00 บาท 
คาํชี5แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

4.3 ค่าตอบแทนตามที�กฎหมายกาํหนด(การแพทยฉุ์กเฉิน)             จาํนวน  150,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
 
5. หมวดรายได้จากทุน        รวม         1,000.00 บาท 
      5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น      จาํนวน      1,000.00 บาท 
คาํชี5แจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 
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ค. รายได้ที)รัฐบาลจัดเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท. 
1. หมวดภาษีจดัสรร         รวม   15,700,000.00 บาท 

1.1 ภาษีมูลค่าเพิ�ม ตาม พรบ.กาํหนดแผนฯ     จาํนวน 7,000,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ไดเ้ท่าเดิม 

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9      จาํนวน 3,000,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 

1.3 ภาษีสุรา        จาํนวน   1,000,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวต้ํ�ากวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.4 ภาษีสรรพสามิต       จาํนวน  2,000,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวต้ํ�ากวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ไดล้ดลง 

1.5 ค่าภาคหลวงแร่       จาํนวน     700,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 

1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      จาํนวน    100,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 

1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที�ดิน  จาํนวน   1,500,000.00 บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 
 1.8 ภาษีค่าธรรมเนียมลอ้เลื�อน      จาํนวน     150,000.00  บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการขึ5นใหม่ เนื�องจากคาดว่าจะจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมลอ้เลื�อน 

1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ       จาํนวน     250,000.00  บาท 
คาํชี5แจง ประมาณการขึ5นใหม่ เนื�องจากคาดว่าจะมีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบาล 
 
ง. รายได้ที)รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ)น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั)วไป       รวม    10,500,000.00  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนทั�วไป สาํหรับดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�   จาํนวน  10,500,000.00   บาท 
     และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ 

คาํชี5แจง ประมาณการไวสู้งกวา่ปี� ผา่นมา เนื�องจากคาดวา่จะจดัเกบ็ภาษีไดเ้พิ�มขึ5น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั)วไป 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตําบลจําป่าหวาย  อําเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั:งสิ:น  26,878,200.00 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั)วไป  แยกเป็น 

 

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

งานบริหารทั)วไป  (00111)       ตั:งไว้รวม     12,412,910.00   บาท 
1.  งบบุคลากร (520000)         ตั:งไว้รวม    9,061,820.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (521000)    ตั:งไว้รวม 3,089,520.00   บาท    
                   1.1.1  ประเภทเงินเดือนนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210100)  
ตั5งไว ้514,080.00  บาท  

      เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และรองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหาร
ทั�วไป (00111) 
                   1.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล (210200)  ตั5งไว ้ 42,120.00  บาท   

       เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง   ใหแ้ก่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหาร
ทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
                   1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล / รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล (210300)   ตั5งไว ้ 42,120.00  บาท 

       เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตาํบล ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป 
(00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
          1.1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210400)    
ตั5งไว ้ 86,400.00   บาท 
         เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั5งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
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  1.1.5  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (210600)   
จาํนวน  2,404,800.00  บาท 

เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล , รองประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  

          
 1.2  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) (522000)       ตั:งไว้รวม  5,972,300.00  บาท 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนกังาน  (220100)   จาํนวน  3,773,000.00  บาท 
(1)  เงินเดือนพนกังาน (สาํนกัปลดัฯ)    จาํนวน  2,660,000.00  บาท   

                                   เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

 (2)  เงินเดือนพนกังาน (กองคลงั)   จาํนวน  1,113,000.00  บาท   
               เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั5 งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน

บริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)   
1.2.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ (220200)   จาํนวน   104,000.00   บาท 

  (1)  เงินเพิ�มต่างๆ  (สาํนกัปลดัฯ)   จาํนวน   65,000.00   บาท   
       เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว และเงินที�ปรับเพิ�มสาํหรับคุณวฒิุที� ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวฒิุนั5นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที�ไดรั้บแต่งตั5ง
ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป 
(00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

 (2) เงินเพิ�มต่างๆ (กองคลงั)   จาํนวน  39,000.00  บาท   
     เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�ม สําหรับคุณวุฒิที�  ก.พ.หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวุฒินั5นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที�
ไดรั้บแต่งตั5งให้แก่พนักงานส่วนตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)   
  1.2.3  ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง (220300)    ตั5งไวร้วม  151,200.00  บาท 

       (1)   เงินประจาํตาํแหน่ง (สาํนกัปลดัฯ)   จาํนวน  109,200.00   บาท 
     เพื�อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง               สําหรับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ตาํบล     
(ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบั 8) , หวัหนา้สาํนกังานปลดัฯ และผูมี้สิทธิอื�น   ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

(2) เงินประจาํตาํแหน่ง (กองคลงั)    จาํนวน  42,000.00  บาท  
              เพื�อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่ง  ใหแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ

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

      เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  สาํหรับนกับริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบั 8) และผูมี้สิทธิอื�น    ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

 
  1.2.5  ประเภทเงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (220600)    ตั5งไวร้วม  1,427,400.00  บาท 
   (1)  เงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (สาํนกัปลดัฯ)   ตั5งไว ้   1,200,000.00   บาท 
                 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งรายเดือนให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้ง
ทั�วไป สาํนกัปลดัฯ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  
งานบริหารทั�วไป (00111) 

(2)  เงินค่าจา้งพนกังานจา้ง (กองคลงั)     ตั5งไว ้ 227,400.00   บาท 
                 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งพนักงานจา้งรายเดือนให้แก่พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบล
หน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป(00110) 
งานบริหารทั�วไป (00111)   
  1.2.6  ประเภทเงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง (220700)    ตั5งไวร้วม  449,500.00   บาท 
   (1)  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง (สาํนกัปลดัฯ)    ตั5งไว ้ 400,000.00  บาท 
                เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราว ให้แก่พนกังานจา้งตามภารกิจและพนักงาน
จา้งทั�วไป สํานักปลดัฯ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป 
(00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

(2)  เงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง (กองคลงั)    ตั5งไว ้  49,500.00   บาท 
                 เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
หน่วยงานกองคลงั  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป (00110) 
งานบริหารทั�วไป (00111)   

2.  งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม  3,287,800.00  บาท 
          หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     ตั:งไว้รวม  2,902,800.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)      ตั:งไว้รวม  1,190,800.00  บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(310100)   ตั5งไวร้วม  800,000.00  บาท 

 (1)  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
(สาํนกังานปลดัฯ)   ตั5งไว ้ 650,000.00  บาท 
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                เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ/ประกวดราคาคณะกรรมการตรวจ 
งานจา้ง โครงการต่างๆ คณะกรรมการหรือบุคคลที�ร่วมปฏิบติังานเพื�อประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ค่าตอบแทนสาํหรับผูป้ฏิบติังานหรือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ไดแ้ก่ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วย
กูชี้พกูภ้ยั  และเงินประโยชนต์อบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ สาํหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนตาํบล และพนกังาน
จา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสาํนกังานปลดัฯ  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที�  มท  
0808.2/ว 3795  ลงวนัที�  17 พฤศจิกายน  2552 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3358 ลง
วนัที� 29 ตุลาคม 2553 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 มิถุนายน 2556   
และกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 
2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

(2)  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (กอง
คลงั)   

ตั5งไว ้ 150,000.00   บาท 
       เพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ  สาํหรับขา้ราชการหรือพนกังาน

ส่วนตาํบล และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ของหน่วยงานกองคลงั โดยถือปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั
ประจาํปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถิ�นใหเ้ป็นรายจ่ายอื�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)   

2.1.2  ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (310300)  ตั5งไว ้20,000.00 บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนตาํบลและ   

พนกังานจา้ง ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป (00110) งาน
บริหารทั�วไป (00111) 

2.1.3  ประเภทค่าเช่าบา้น (310400)     ตั5งไวร้วม  205,800.00   บาท 
 (1)  ค่าเช่าบา้น (สาํนกัปลดัฯ)   ตั5งไว ้  105,000.00   บาท 

                                    เพื�อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซื5อ ของพนกังานส่วนตาํบล สาํนกัปลดัฯ ตั5งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป (00111) 

(2)  ประเภทค่าเช่าบา้น (กองคลงั)   ตั5งไว ้ 100,800.00   บาท 
                เพื�อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซื5อของพนกังานส่วนตาํบล ของหน่วยงานกอง 

คลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป(00100) แผนงานบริหารทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป
(00111)   

2.1.4  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั5งไวร้วม  165,000.00  บาท 
 (1)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สาํนกัปลดัฯ)   ตั5งไว ้ 100,000.00  บาท 
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               เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานส่วนตาํบลสาํนกั

ปลดัฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100) แผนงานบริหารทั�วไป (00110) งานบริหาร
ทั�วไป (00111) 

(2)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลงั)    ตั5งไว ้ 65,000.00  บาท 
               เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั ตั5ง

จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป 
(00111)   

 
2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม  1,072,000.00   บาท 

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ (320100)   ตั5งไวร้วม   722,000.00   บาท   
                              (1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน (สาํนกัปลดัฯ)  ตั5งไว ้ 200,000.00  บาท 
               เพื�อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการฝึกอบรมสมัมนา, ประชุม
ของผูบ้ริหาร, สมาชิก อบต., พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง สาํนกัปลดัฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.3  ขอ้ 1 หนา้ 78 

 (2)   ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน (กองคลงั)   ตั5งไว ้  40,000.00  บาท 
               เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสัมมนา , ประชุม

ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง หน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป 
(00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป (00111)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  
ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.3  ขอ้ 1 หนา้ 78 

     (3)  ค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ (สาํนกัปลดัฯ)  ตั5งไว ้ 300,000.00   บาท 
                            เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น   จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสารแบบแปลนจา้งเหมา
บริการผูดู้แลเด็กเลก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จา้งเหมาบริการทาํความสะอาดอาคารสถานที� จา้งเหมาบริการทาํความ
สะอาดสวนสาธารณะ/ถนนสาธารณะ/ตดัหญา้ เกบ็ขยะสองขา้งถนน และจา้งเหมาบริการอื�น ๆ ในงานที�เกี�ยวขอ้งกบั
อาํนาจหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

(4)  ค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ (กองคลงั)  ตั5งไว ้ 50,000.00   บาท 
                            เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  เช่น  จา้งเหมาถ่ายเอกสาร จา้งเหมาบนัทึกขอ้มูลใน
โปรแกรมต่างๆ   และจา้งเหมาแรงงานอื�นๆ ฯลฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

                   (5)  ค่ารับวารสาร, หนงัสือพิมพ ์      ตั5งไว ้ 85,000.00  บาท 
                       เพื�อใชจ่้ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนงัสือพิมพ,์ นิตยสาร, วารสาร,สิ�งพิมพ ์ ระเบียบ
กฎหมายของสาํนกังาน อบต. และที�อ่านหนงัสือพิมพข์อง 13 หมู่บา้น ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
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          (6)  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (สาํนกัปลดัฯ)    ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท                

       เพื�อใช้จ่ายเป็นค่าจัดทาํแผ่นพบั , สิ�งพิมพ์ , วารสารเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์งานของ 
อบต. และจ้างประชาสัมพนัธ์กิจกรรมให้ประชาชนไดท้ราบ สํานักปลดัฯ ตั5 งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น
บริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 3 หนา้ 74 

 (7)  ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเผยแพร่ (กองคลงั)     ตั5งไว ้ 10,000.00  บาท  
       เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์การชาํระภาษี เช่น แผน่พบัแผน่ซีดี คู่มือการ
ชาํระภาษี ป้าย ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนค่านอกเวลา ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�อง หน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่าย
จากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)   
           (8)  ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนต ์    ตั5งไว ้ 7,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประกนัภยัรถยนต์ราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งาน
บริหารทั�วไป (00111) 
 

2.2.2  รายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพิธีการ (320200)    ตั5งไวร้วม  30,000.00  บาท 
                              (1)  ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลและคณะบุคคล    ตั5งไว ้ 15,000.00  บาท  

       เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื� องดื�ม ค่าของขวญั ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื�นที�
เกี�ยวขอ้งกบัการรับรอง เพื�อเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลผูม้าศึกษาดูงาน นิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือเยี�ยมชม ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งาน
บริหารทั�วไป (00111) 
                              (2)  ค่าเลี5ยงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ�น   ตั5งไว ้ 15,000.00  บาท  

       เพื�อเป็นจ่ายค่าอาหาร อาหารว่าง เครื� องดื�ม ในการเลี5ยงรับรองและค่าบริการในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงาน
บริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)      
ตั5งไวร้วม  220,000.00  บาท     
                            (1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (สาํนกัปลดัฯ)  ตั5งไว ้ 150,000.00   บาท                       
                                  เพื�อใชจ่้ายเป็นค่าเบี5ยเลี5ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที�พกั , และค่าใชจ่้ายอื�นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมของพนกังานส่วนตาํบลสาํนกัปลดั / พนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบล สาํนกังาปลดัฯ / นายก อบต. 
/รองนายก อบต. /เลขานุการนายก อบต. / สมาชิก อบต. ทั5งภายใน ประเทศและต่างประเทศ   ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
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  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลงั)   ตั5งไว ้  50,000.00   บาท 

             เพื�อใชจ่้ายเป็นค่าเบี5ยเลี5ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที�พกั , และค่าใชจ่้ายอื�นในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมของพนักงานส่วนตาํบล / พนกังานจา้งองค์การบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานกองคลงั  ตั5งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)   

(3)  ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื5อจดัจา้งอาํเภอเมืองพะเยา  
ตั5งไว ้ 20,000.00   บาท  
                                  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซื5อจดัจา้งอาํเภอเมืองพะเยา เช่น 
ค่าวสัดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจา้งบุคลากร เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป (00111) ตามยทุธ์ศาสตร์ที� 5  แนวทางที� 5.1 ขอ้ 1 หนา้ 74 

2.2.4  ประเภทรายจ่ายเพื�อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น (320400)  ตั5งไว ้ 100,000.00  บาท   

 เพื�อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์และทรัพยสิ์นอื�นๆ  เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์
เครื� องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื� องพิมพ์ดีด  เครื� องอัดสําเนา เครื� องปรับอากาศ  เครื� องถ่ายเอกสาร  รถยนต์
รถจกัรยานยนต ์ อาคารสํานกังาน วสัดุต่างๆ ฯลฯ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ดา้นงานบริหารทั�วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั�วไป (00110)   งานบริหารทั�วไป (00111) 

2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)           ตั:งไว้รวม    640,000.00  บาท    แยกเป็น 
2.3.1  ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน (330100)        ตั5งไวร้วม  140,000.00   บาท  

                             (1)  ค่าวสัดุสาํนกังาน (สาํนกัปลดัฯ)    ตั5งไว ้ 90,000.00  บาท 
   เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชต่้าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อี5  ตู ้ กระดาษถ่ายเอกสาร, 

แฟ้ม 
เอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื�องเขียนในสาํนกังาน   ฯลฯ  ที�มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ของสาํนกัปลดัฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้   ดา้นงานบริหารทั�วไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทั�วไป (00110)   งานบริหารทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 
5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76   

(2)  ค่าวสัดุสาํนกังาน (กองคลงั)   ตั5งไว ้ 50,000.00  บาท 
     เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุอุปกรณ์เครื�องใชต่้าง ๆ  เช่น โต๊ะ เกา้อี5 ตู ้ กระดาษถ่ายเอกสาร, 

แฟ้มเอกสาร ,หมึกถ่ายเอกสาร , สมุด , ดินสอ, ปากกา และอุปกรณ์เครื�องเขียนในสาํนกังาน   ฯลฯ  ที�มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท   ของหน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป 
(00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  
ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1 ขอ้ 12 หนา้ 76 

2.3.2  ประเภทค่าวสัดุงานบา้นงานครัว (330300)    ตั5งไว ้  70,000.00  บาท  
                            เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุงานบา้นงานครัวเพื�อใชใ้นกิจการของ อบต. และจ่ายเป็นค่านํ5าสะอาดที�ใช้
ดื�มในสาํนกังาน ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)   
งานบริหารทั�วไป (00111)    
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2.3.3  ประเภทค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท  
                              เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อ แบตเตอรี�  ยางนอก  ยางใน หวัเทียน ฯลฯ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
ดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110) งานบริหารทั�วไป (00111) 

2.3.4  ประเภทค่าวสัดุนํ5ามนัเชื5อเพลิงและหล่อลื�น (330800)   ตั5งไว ้ 250,000.00  บาท   
 เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุนํ5ามนัเชื5อเพลิง,นํ5ามนัหล่อลื�น และบาํรุงรักษารถยนต ์ และ

รถจกัรยานยนต ์ ที�ใชใ้นการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
ดา้นงานบริหารทั�วไป(00100)  แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) 
  2.3.5  ประเภทค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์(330900)  ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท 
          เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ เช่นถุงมือ สาํลี ผา้พนัแผล แอลกอฮอล ์
นํ5ายาต่างๆ ฯลฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  
งานบริหารทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4 แนวทางที� 4.4  ขอ้ 5 หนา้ 
71 

2.3.6  ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (331400)   รวม  110,000.00  บาท  
(1) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (สาํนกัปลดัฯ)  จาํนวน  65,000.00  บาท 
    เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผน่ดิสก ์ โปรแกรมและอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

คอมพิวเตอร์ สาํนกัปลดัฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป 
(00110)   งานบริหารทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  
ขอ้ 12 หนา้ 76 

(2)  ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลงั)   จาํนวน  45,000.00   บาท  
     เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสาํหรับ

คอมพิวเตอร์ และอื�นๆฯลฯ หน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  
แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์
ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76  
 

2.3.7  ประเภทค่าแบบพิมพ ์  แบบบญัชีและใบอนุญาต (กองคลงั) (331700)  จาํนวน 10,000.00  
บาท 

           เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อแบบพิมพ ์แบบบญัชี ใบเสร็จรับเงิน และใบอนุญาตต่างๆ หน่วยงานกอง
คลงั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้   ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหาร
ทั�วไป (00111)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76  

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)  ตั:งไว้รวม  385,000.00  บาท   แยกเป็น 
2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)   ตั5งไว ้ 250,000.00   บาท 

 เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าสาํหรับที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป 
(00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  
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2.4.2  ประเภทค่านํ5าประปา (340200)   ตั5งไว ้ 70,000.00  บาท  
 เพื�อจ่ายเป็นค่านํ5าประปาที�ใชใ้นอาคารที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตั5งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป 
(00111)  

2.4.3  ประเภทค่าโทรศพัท ์(340300)   ตั5งไว ้ 50,000.00   บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศพัทส์าํหรับใชติ้ดต่องานราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)   งาน
บริหารทั�วไป (00111)  

2.4.4  ประเภทค่าไปรษณีย ์, ค่าธนาณติั , ค่าซื5อดวงตราไปรษณียอ์ากร  (340400) 
ตั5งไว ้ 15,000.00  บาท 

เพื�อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ , ค่าธนาณติั, ค่าซื5อดวงตราไปรษณียอ์ากร   ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั�วไป ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  

 

3.  งบลงทุน (540000)      ตั:งไว้รวม     63,290.00   บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดินและสิงก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม     63,290.00   บาท 

 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้รวม     63,290.00   บาท  

3.1.1  ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (410700)   ตั5งไวร้วม  27,790.00  บาท  
 (1)  กลอ้งถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล     ตั5งไว ้  27,790.00   บาท 
       เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อกลอ้งถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล แบบเปลี�ยนเลนส์ได ้จาํนวน 1 

เครื�อง โดยมีรายละเอียดดงันี5  
- เป็นกลอ้งถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล แบบถอดเปลี�ยนเลนส์ได ้พร้อมเลนส์ (Kit Lens) 
- เช็นเซอร์รับภาพมีขนาด 22.3 X 14.9 mm. และความละเอียดไม่นอ้ยกว่า 18 ลา้นพิกเซล 
- ค่าความไวแสง Sensitirity (ISO) 100 – 12,800 
- จอแสดงผลขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 นิ5ว 
- สปีดซตัเตอร์ : 30 – 1/4000 Sec 
- แฟลตหวักลอ้ง 
- ถ่ายภาพต่อเนื�องไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ภาพต่อวินาที 
- รองรับการใชง้าน SD/SDHC/SDXC 
- รองรับการเชื�อมต่อ USB , HDMI , Wireless 

เป็นราคานอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องสาํนกังบประมาณ เนื�องจากกาํหนดความละเอียด 17 ลา้นพิกเซล ขึ5น
ไป ซึ� งราคานี5 เป็นราคาตามทอ้งตลาดทั�วไป สําหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานสาํนกั
ปลดั  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหาร
ทั�วไป (00111) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 
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3.1.2  ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (411600)   ตั5งไวร้วม  35,500.00  บาท  
         (1)  เครื�องคอมพิวเตอร์     ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท   

     เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อคอมพิวเตอร์แบบตั5งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์  จาํนวน 1  เครื�อง  โดยมี
คุณลกัษณะพื5นฐานดงันี5   

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั (4 core)  หรือ 8 แกนเสมือน  
  (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ย กวา่ 3.4 GHz และมีหน่วยความจาํ แบบ              
  L3  Cache   Memory ไม่นอ้ยกวา่ 8 MB จาํนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลเพื�อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั ที�มีหน่วยความจาํขนาดไม่นอ้ยกวา่  
  1 GB  
- มีหน่วยความจาํหลกั (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 2TB             
  จาํนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จาํนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื�อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา่   
  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง   
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  

             18 นิ5วจาํนวน  1 หน่วย  
เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื5นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) 
ณ วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2557 สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานสาํนกัปลดั  ตั5งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป (00111)  
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 

(2) เครื�องพิมพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาํ   ตั5งไว ้ 5,500.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อเครื�องพิมพแ์บบฉีดหมึก จาํนวน 1 เครื�อง โดยมีคุณลกัษณะพื5นฐาน
ดงันี5  

- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 25 หนา้ต่อนาที 
- มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
- สามารถพิมพเ์อกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่       
  250 แผน่ 
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เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื5นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ICT) 
ณ วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2557 สาํหรับไวใ้ชใ้นสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หน่วยงานสาํนกังานปลดั  ตั5งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงานบริหารทั�วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั�วไป (00110)  งานบริหารทั�วไป 
(00111)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 
  
 

งานบริหารงานคลัง  (00113)       ตั:งไว้รวม  200,000.00    บาท 

1. งบดําเนินการ (530000)         ตั:งไว้รวม     200,000.00     บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    ตั:งไว้รวม     200,000.00    บาท 

 1.1   หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม     200,000.00    บาท 
   1.1.1  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)    

ตั5งไว ้ 200,000.00  บาท 
  (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบแผนที�ภาษี   ตั5งไว ้ 200,000.00  บาท 

        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบแผนที�ภาษี เช่น ค่าจา้ง/ค่าตอบแทน ค่าวดัสุ
อุปกรณ์ ค่าครุภณัฑ ์ค่าตอบแทนค่านอกเวลา และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�เกี�ยวเนื�อง  สาํหรับหน่วยงานกองคลงั ตั5งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริหารงานทั�วไป (00100)  แผนงานบริหารทั�วไป (00110)  งานบริหารงานคลงั  
(00113)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 2 หนา้ 74 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  
งานบริหารงานทั)วไปเกี)ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)     ตั:งไว้รวม  35,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)          ตั:งไว้รวม      35,000.00    บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      ตั:งไว้รวม      35,000.00    บาท 

 1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)      ตั:งไว้รวม      35,000.00    บาท 
  1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)   

ตั5งไวร้วม  35,000.00  บาท    
           (1)  ค่าใชจ่้ายจดังานวนั อปพร. ตาํบลจาํป่าหวาย   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท 
      เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนั อปพร.ตาํบลจาํป่าหวาย  ประกอบดว้ย ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  เครื�องดื�ม สําหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหรือทาํกิจกรรม เป็นตน้ ตั5งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริหารทั�วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
การรักษาความสงบภายใน (00121)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 
2.3  ขอ้ 4 หนา้  52 
                            (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การปฐมพยาบาลเบื5องตน้”  ตั5งไว ้15,000.00 บาท 
                                 เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการปฐมพยาบาลเบื5องต้นสําหรับ
ผูป้ระสบภยั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ดา้นบริหารทั�วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัการรักษาความสงบภายใน (00121)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 4  
แนวทางที� 4.4  ขอ้ 6  หนา้  72 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภียั (00123)    ตั:งไว้รวม   295,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม    295,000.00   บาท 

    หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ      ตั:งไว้รวม    295,000.00   บาท 
    1.1  หมวดค่าใช้สอย  (532000)   ตั:งไว้รวม    295,000.00   บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)   
ตั5งไวร้วม 295,000.00  บาท    
                          (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนับรรเทาสาธารณภยั    ตั5งไว ้ 15,000.00  บาท 
              เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของ
หน่วยงานกูชี้พ กูภ้ยั เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�ประสบภยัต่างๆ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ดา้นบริหารทั�วไป (00100) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.4  ขอ้ 2  หนา้ 71 

       (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  ตั5งไว ้20,000.00 บาท 
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           เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 
เพื�อให้  อปพร. ไดท้บทวนความรู้ในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น
บริหารทั�วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.4  ขอ้ 1 หนา้  71 

                            (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนประจาํปี ตั5งไว ้30,000.00 บาท 
                               เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมผูที้�มีจิตอาสาเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนตาํบล  
ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารทั�วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 
4.4  ขอ้ 4  หนา้  71 
                            (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรทีมกูภ้ยัเยาวชน ตั5งไว ้30,000.00 บาท 
                               เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเยาวชนผูมี้จิตอาสาเป็นอาสาสมคัรทีมกูภ้ยัตาํบล ในการ
ช่วยเหลืองานดา้นช่วยเหลือและป้องกนัภยัในตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริหารทั�วไป (00100) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)  ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.2  ขอ้ 6  หนา้  48 
                            (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  ตั5งไว ้200,000.00 บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ� งอุปโภค บริโภค หรือเงินช่วยเหลือ ประชาชนที�ได้รับความ
เดือดร้อน 

จากภยัสาธารณะต่าง ๆ เช่น อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั เป็นตน้ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา 
ที� มท 0313.4/ว 667 ลงวนัที� 12 มีนาคม 2545 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนมาก ที� มท 0803.3/ว 
323 ลงวนัที� 15 มีนาคม 2547 , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.2/ว 2816 ลงวนัที� 15 
ตุลาคม 2555 , หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.2/ว 220 ลงวนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2557 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนมาก ที�  มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 , หนังสือ
กระทรวงมหาด ไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว 3358 ลวนัที� 29 ตุลาคม 2553  และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที�สุด ที� มท 0808.2/ว 4224 ลงวนัที� 10 ตุลาคม 2554  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ดา้นบริหารงานทั�วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560) ยทุธศาสตร์ที� 4 แนวทางที� 4.4 ขอ้ 3 หนา้ 71 
 

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

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)   ตั:งไว้รวม   2,796,720.00    บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)     ตั:งไว้รวม   1,716,720.00    บาท    
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม   1,716,720.00    บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม     925,000.00    บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)     

ตั5งไวร้วม 925,000.00   บาท    
   (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ตั5งไว ้  840,000.00  บาท 
              เพื�อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลจาํป่าหวาย เป็นค่าจดั

ทาํอาหารกลางวนัสําหรับเด็กเล็ก จาํนวน 150 คน ๆ ละ 20 บาท/วนั จาํนวน 280 วนั  โดยถือปฏิบติัตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1567 ลงวนัที� 9 กรกฎาคม 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.4 ขอ้ 2 หน้า 54 (ทั5งนี5  จะ
เบิกจ่ายต่อเมื�อไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น)   

 (2)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ   ตั5งไว ้ 45,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เช่น 

ค่าจา้งเหมาจดัเวทีพร้อมเครื�องเสียงและดนตรี , ค่าของขวญัและรางวลัสาํหรับเด็ก ค่าอาหารและเครื�องดื�ม ตั5งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2 ขอ้ 4 หนา้ 48                 

(3)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาในเด็ก   ตั5งไว ้10,000.00 
บาท 

        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพฒันาการศึกษาในเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.4 ขอ้ 12 หนา้ 56  

         (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน  ตั5งไว ้ 5,000.00  บาท 
         เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2 
แนวทางที� 2.4 ขอ้ 7 หนา้ 55 
   (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการหนูนอ้ยฟันสวย  ตั5งไว ้ 10,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหนูน้อยฟันสวยของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลจาํป่า
หวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2  
แนวทางที� 2.4  ขอ้ 8  หนา้ 55 

 (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็   ตั5งไว ้10,000.00 บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมพฒันาการเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตาํบลจาํ
ป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 
2.4 ขอ้ 6 หนา้ 55  

(6)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   ตั5งไว ้5,000.00 บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ตาํบล 
จาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 
แนวทางที� 2.4 ขอ้ 9 หนา้ 55 
 

1.2  หมวดค่าวัสดุ (533000)   ตั:งไว้รวม   791,720.00  บาท    แยกเป็น 

1.2.1  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)    ตั5งไว ้ 741,720.00  บาท  
                            เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื5ออาหารเสริม(นม) สาํหรับเด็กเลก็ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
นกัเรียนระดบัก่อนวยัเรียนและระดบัประถมศึกษา  ดงันี5  
                           - สําหรับเด็กก่อนวนัเรียน ภายในศูนยเ์ด็กเล็กตาํบลจาํป่าหวาย  ใชข้อ้มูลเด็ก ณ วนัที� 10 มิถุนายน 
2557 จาํนวน 150  คน  คนละ 7 บาท : วนั โดยจดัหาอาหารเสริม (นม)  จาํนวน 280 วนั  เป็นเงิน  294,000.00  บาท    
                           - สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื5นที� ใช้ขอ้มูลเด็ก ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2557 
โรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย จาํนวน 191 คน และโรงเรียนบา้นดาวเรือง จาํนวน 55 คน รวมจาํนวน 246 คน : ละ 7 บาท : 
วนั  โดยจดัหาอาหารเสริม(นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ และชนิด ย ูเอช ที จาํนวน 260 วนั  เป็นเงิน 447,720.00 บาท 

โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมาดไทย   ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1506 ลงวนัที� 26 
มิถุนายน 2556  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3 ว 1867 ลงวนัที� 9 กรกฎาคม 
2557  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานการศึกษา (00210)   งาน
ระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธ์ศาสตร์ที�  2 
แนวทางที� 2.4 ขอ้ 1  หนา้  54  (ทั5งนี5  จะเบิกจ่ายต่อเมื�อไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น) 
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1.2.2  ประเภทค่าวสัดุเพื�อการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ (331500)  ตั5งไว ้50,000.00 บาท 
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจัดซื5อวสัดุเพื�อการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลจาํป่าหวาย  เช่น ของเล่น

พฒันาทกัษะ เกมส์ สมุด ดินสอ ฯลฯ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.4 ขอ้ 5  หนา้ 54 

 
2.  งบเงนิอุดหนุน (560000)  ตั:งไว้  1,080,000.00  บาท 
             2.1   หมวดเงินอุดหนุน (561000)   ตั:งไว้  1,080,000.00   บาท    แยกเป็น  

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั5งไว ้ 1,080,000.00  บาท  
         (1)  อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ตั5งไว ้984,000.00 บาท        

                เพื�ออุดหนุนเป็นค่าจดัทาํอาหารกลางวนัสําหรับเด็กนักเรียนตั5งแต่ชั5น อนุบาล ถึงชั5น
ประถมศึกษาปีที� 6 ใชข้้อมูลเด็ก ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2557 ให้กับโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย จาํนวน  191  คน , 
โรงเรียนบา้นดาวเรือง จาํนวน 55 คน รวมจาํนวน 246 คน คนละ 20 บาท/วนั จาํนวน 200 วนั โดยถือปฏิบติัตาม
หนังสือกระทรวงมาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 74 ลงวนัที� 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ�น ที� มท 0808.2/ว 1201 ลงวนัที� 30 มิถุนายน 2553 และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วน
ที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1506 ลงวนัที� 26 มิถุนายน 2556  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 
0893.3 ว 1867 ลงวนัที� 9 กรกฎาคม 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.4 ขอ้ 2  หน้า 54  (ทั5งนี5  จะเบิกจ่ายต่อเมื�อไดรั้บการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น) 

 (2)  อุดหนุนการแข่งขนักีฬา – กรีฑากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2  ตั5งไว ้ 19,000.00  บาท 
                เพื�อเงินอุดหนุนให้กบัโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนั
กีฬา-กรีฑากลุม่โรงเรียนเมืองพะเยา  2  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) ยุทธ์ศาสตร์ที�  2 แนวทางที�  2.4 ข้อ 4  หน้า 54   (ทั5 งนี5 จะดาํเนินการไดต่้อเมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั แลว้)    

 (3)  อุดหนุนโครงการแข่งขนักีฬา-กรีฑาสัมพนัธ์   ตั5งไว ้ 29,000.00   บาท     
       เพื�ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจําป่าหวาย เพื�อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

สัมพนัธ์ของโรงเรียนประถมในเขตพื5นที� ตั5 งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที�  2.2  ขอ้ 3  หนา้  54 (ทั5งนี5 จะดาํเนินการไดต่้อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั แลว้)    
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(4)  อุดหนุนโครงการเขา้ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย  ตั5งไว ้ 29,000.00  บาท 
     เพื�ออุดหนุนให้กบัโรงเรียนบา้นจาํป่าหวาย  เพื�อดาํเนินการตามโครงการ 

เขา้ค่ายพุทธบุตร เพื�อส่งเสริมใหเ้ดก็ในเรียนในพื5นที�ไดมี้จิตสาํนึก มีจริยธรรมเพื�อใชใ้นการศึกษาและการดาํเนินชีวิต 
ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการ
ประชุม ครั5 งที� 4 เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2557    ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560)   ยทุธ์ศาสตร์ที� 4 แนวทางที� 4.2  ขอ้ 5 หนา้ 67  
          (5)  อุดหนุนโครงการเขา้ค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบา้นดาวเรือง ตั5งไว ้19,000.00 บาท    

              เพื�ออุดหนุนใหก้บัโรงเรียนบา้นดาวเรือง      เพื�อดาํเนินการตามโครงการ 
เขา้ค่ายพุทธบุตรเพื�อส่งเสริมใหเ้ดก็ในเรียนในพื5นที�ไดมี้จิตสํานึก มีจริยธรรมเพื�อใชใ้นการศึกษาและการดาํเนินชีวิต  
ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการ
ประชุม ครั5 งที� 4  เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม 2557  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา (00211) ตามยุทธ์ศาสตร์ที� 4 แนวทางที� 4.2  
ขอ้ 5 หนา้  67 
 
 

งานระดบัมัธยมศึกษา (00213)    ตั:งไว้รวม  382,200.00  บาท 
1. งบเงนิอุดหนุน  (560000)     ตั:งไว้รวม  382,200.00  บาท 

1.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม  382,200.00  บาท 
 1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั5งไว ้ 382,200.00  บาท 

(1)  อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตั5งไว ้ 382,200.00  บาท        
                    เพื�ออุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านจาํป่าหวาย เป็นค่าจดัทําอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก
นกัเรียนชั5นมธัยมศึกษา  ใชข้อ้มูลเด็ก ณ วนัที� 10 มิถุนายน 2557 จาํนวน 98 คน คนละ 19.50 บาท/วนั/คน จาํนวน 
200 ว ัน  (โรงเรียนสมทบ คนละ 0.50 บาท /ว ัน/คน  จํานวน 98 คน  เป็นเงิน 9,800.00 บาท)  ตามมติ
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการประชุม ครั5 ง
ที�  4 เมื�อว ันที�  22 กรกฎาคม 2557   ตั5 งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200)แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา (00211)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.4 ขอ้ 2  หนา้ 54  
 
 

******************** 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับสาธารณสุข (00221)   ตั:งไว้รวม   965,000.00   บาท 
1. งบบุคลากร (520000)        ตั:งไว้รวม    706,000.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) (522000)      ตั:งไว้รวม    706,000.00   บาท 
                 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน (220100)     ตั5งไว ้   646,000.00   บาท   
                            เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) 
                 1.1.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ (220200)     ตั5งไว ้ 18,000.00   บาท   

         เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�ม สําหรับคุณวุฒิที�  ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับรองว่าคุณวุฒินั5นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งที�
ไดรั้บแต่งตั5งใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) 

1.1.3 ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง (220300)    ตั5งไว ้ 42,000.00   บาท  
       เพื�อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดลอ้ม ตั5งจ่ายจาก

เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
สาธารณสุข (00221) 

2.  งบดําเนินการ (530000)         ตั:งไว้รวม  179,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     ตั:งไว้รวม  179,000.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)    ตั:งไว้รวม    70,000.00  บาท 

       2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
(310100)   

ตั5งไว ้ 70,000.00  บาท 
           เพื�อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ และเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ 
สาํหรับขา้ราชการหรือพนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุขฯ โดยถือปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถิ�นใหเ้ป็นรายจ่ายอื�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 
(00221) 

2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม  80,000.00  บาท 
2.2.1   ประเภทรายจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการ (320100)   ตั5งไว ้ 50,000.00   บาท   

(1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท 
               เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสมัมนา , ประชุม
ของพนกังานส่วนตาํบลกองสาธารณสุข ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
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แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.3  ขอ้ 1 หนา้ 78 

  (2)  ค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ    ตั5งไว ้  30,000.00  บาท  
                 เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ เช่น ค่าจา้งเหมารถประชาสัมพนัธ์ และจา้งเหมา
แรงงานอื�นๆ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221)      
   2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)   
ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท     
                              (1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท  
         เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี5 ยเลี5ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที�พกั  และค่าใช้จ่ายอื�นในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมของพนกังานส่วนตาํบล  ทั5งภายใน ประเทศและต่างประเทศ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) 

2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)       ตั:งไว้รวม    29,000.00  บาท     
2.3.1   ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน  (330100)     ตั5งไว ้ 14,000.00  บาท  

  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อสิ�งของเครื�องใชภ้ายในสาํนักงาน เช่นโต๊ะ ตู ้ เกา้อี5  ปากกา ดินสอ 
กระดาษถ่ายเอกสาร แบบพิมพต่์างๆ ฯลฯ ที�มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 
(00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 
  2.3.2  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ (331400)     ตั5งไว ้ 15,000.00  บาท 
                             เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสาํหรับคอมพิวเตอร์ และ
อื�นๆ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 
5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 

3. งบลงทุน  (540000)       ตั:งไว้รวม     80,000.00   บาท 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม     80,000.00   บาท 
                 3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้รวม     80,000.00   บาท  

3.1.1  ประเภทครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย ์   ตั5งไว ้ 80,000.00   บาท 
        (1)  ครุภณัฑเ์ครื�องพ่นหมอกควนั      ตั5งไว ้  80,000.00   บาท 
            เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อเครื�องพ่นหมอกควนั  จาํนวน 1 เครื�อง เพื�อใชใ้นการพ่นหมอก 

ควนัป้องกนั ทาํลายวงจรลูกนํ5ายงุลาย ลดการเกิดไขเ้ลือดออก  
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- จดัซื5อตามราคาทอ้งถิ�น เนื�องจากไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ถือปฏิบติัตามหนงัสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ที� มท. 0313.4/ว 2047 ลงวนัที� 29 มิถุนายน 2539 
  โดยมีคุณลกัษณะครุภณัฑ ์ดงันี5  

1. มีปริมาณการฉีดพ่นนํ5 ายาไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตรต่อชั�วโมง 
2. ถงับรรจุนา้ยาไม่นอ้ยกวา่ 6 ลิตร 
3. กาํลงัเครื�องยนตไ์ม่ตํ�ากวา่ 25 แรงมา้ 

 
ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื�นๆ  (00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5  ขอ้ 13 
หนา้ 59 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื)น (00223) ตั:งไว้รวม  510,000.00   บาท 
1.  งบดําเนินการ (530000)          ตั:งไว้รวม  270,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ       ตั:งไว้รวม  270,000.00  บาท 
 2.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม  270,000.00  บาท 
   2.2.1  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)   
ตั5งไวร้วม  270,000.00  บาท     

(1)  ค่าใชจ่้ายโครงการควบคุมประชากรสตัวป้์องกนัโรคพิษสุนขับา้  ตั5งไว ้
20,000.00  บาท 

    เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวคัซีน ยาฉีดคุมกาํเนิดและอุปกรณ์ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ค่า
จดัทาํป้ายรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง และค่าเครื�องดื�มและค่าอื�นๆ  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (00223) 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5  ขอ้ 14  หนา้ 59 

    (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการตลาดนดัสุขภาพ   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท 
         เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้  การนําเสนอผลการ

ดาํเนินงานดา้นสุขภาพและจดันิทรรศการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื�องดื�ม ค่าจา้งเหมาเครื�องเสียง ค่า
ป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ารางวลั ค่าจดัทาํใบประกาศนียบตัร ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (00223)  ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 20 หนา้ 60 

   (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ตั5งไว ้ 10,000.00  บาท 
        เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม สัมมนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

ระดบัตาํบล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าเครื�องดื�ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุในการดาํเนินกิจกรรมแลค่าอื�นๆ ตั5ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตร์ที� 3 แนวทางที� 3.2 ขอ้ 3  
หนา้ 64 
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   (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการขยะแบบยั�งยืน   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท   
        เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในเรื�องการพฒันาการจดัการ

ขยะแบบยั�งยืน และเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการคดัแยกขยะการกาํจดัขยะที�ถูก
วิธีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ5น จดัซื5อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื�องดื�ม ค่าจา้งเหมาเครื�องเสียง  
ค่าใชจ่้ายทาํเอกสารแผน่พบั  ทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุสาธิตในการจดัขยะในชุมชนและ
ค่าอื�นๆ ตั5งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธศาสตร์ที� 3 แนวทางที� 3.2 ขอ้ 1 หนา้ 
64 

   (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการกิจกรรมลานกีฬา อสม.  ตั5งไว ้  10,000.00  บาท 
        เพื�อเป็นค่าใชจ่้าย ในการจดักิจกรรมรณรงคใ์นการออกกาํลงักาย ขอ งอสม.  การ

ประกวดแอโรบิคคน้หา อสม. ตน้แบบ ดา้นการออกกาํลงักาย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าเครื�องดื�ม ค่าจา้ง
เหมาเครื�องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ ค่ารางวลั ค่าจดัทาํใบประกาศนียบตัร และค่าอื�นๆ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฎในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธศาสตร์ ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 17 หนา้
60 

  (6)  ค่าใชจ่้ายโครงการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ ตั5งไว ้ 60,000.00  บาท 
       เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการควบคุมโรคติดต่อในพื5นที� จดัซื5อนํ5ายาเคมีกาํจดัลูกนํ5ายงุลาย 

พร้อมส่วนผสมอื�นๆ และสารเคมีกาํจดัลูกนํ5ายุงลาย  การควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โรคอื�นๆกรณีเกิดการระบาด 
ค่าจา้ง เหมารถประชาสัมพนัธ์ ค่าจดัทาํเอกสาร วารสารแผน่พบัประชาสมัพนัธ์  โรคระบาดต่างๆ ตั5งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื�น  (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5  ขอ้ 15  
หนา้  60 

(7)  ค่าใชจ่้ายโครงการตรวจสอบคุณภาพนํ5าสาํหรับอุปโภคบริโภค  ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท 
        เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ5าสาํหรับอุปโภคบริโภคของประชาชน ได้

ใชน้ํ5 าที�ผา่นการตรวจสอบคุณภาพนํ5าตามมาตรฐาน ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  
แนวทาง 2.5  ขอ้  22   หนา้ 61  

  (8)  ค่าใชจ่้ายโครงการเยาวชนวยัใส ใส่ใจเอดส์  ตั5งไว ้ 20,000.00 บาท 
       เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี�ยวกบัโรคเอดส์ ,ทกัษะใน

การป้องกนัโรค และความเขา้ใจเรื�องเพศแก่เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื� องดื�ม ค่าใชจ่้ายทาํ
เอกสารแผ่นพบั วารสาร ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์และค่าอื�นๆ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 9 หนา้ 58 
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  (9)  ค่าใชจ่้ายโครงการทอ้งถิ�นไทยน่าอยู่อยา่งย ั�งยืน(ประกวดบา้นน่ามอง)   

ตั5งไว ้20,000.00  บาท 
       เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายจ่ายในการจดัประชุม ประชาคมในหมู่บา้น การจดัประกวดบา้นน่ามอง

ในตาํบลจาํป่าหวาย ทั5ง 13 หมู่บา้น เป็นการสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัระเบียบหนา้บา้นและจดัการดา้น
สิ�งแวดลอ้มในบา้นของแต่ละครัวเรือน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 
(00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 3 แนวทางที� 3.1 ขอ้ 3 หนา้ 63 

  (10) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งไว ้  50,000.00 บาท 
        เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการในฝึกอบรมการสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื�องดื�ม  ค่าเบี5ยเลี5ยง  ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และค่าเดินทางในการเรียนรู้และการฝึกอบรม เพื�อพฒันา
ตาํบลจาํป่าหวายใหเ้ป็น “ศูนยเ์รียนรู้การจดัการตาํบลสุขภาวะ” และพร้อมสําหรับการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และพฒันา
เครือข่าย ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธศาสตร์ที� 2 
แนวทางที� 2.4 ขอ้10 หนา้ 55   

 

2. งบเงนิอุดหนุน  (560000)        ตั:งไว้รวม  240,000.00  บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)      ตั:งไว้รวม  240,000.00  บาท 

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)   ตั5งไวร้วม  240,000.00   บาท    
  (1)   อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน     ตั5งไว ้  195,000.00   บาท  
         เพื�ออุดหนุนให้กบัศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน จาํนวน 13 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 

15,000.00 บาท เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานระบบบริการสาธารณสุข ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในดา้น
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 
(00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 9 หนา้ 60   

  (2)   อุดหนุนโครงการ อสม.สญัจร   ตั5งไว ้  15,000.00   บาท 
              เพื�ออุดหนุนใหก้บักลุ่ม อสม.ตาํบลจาํป่าหวาย สาํหรับพฒันาและเพิ�มศกัยภาพของ   
อสม. ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น (00223) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์
ที� 2  แนวทางที� 2.3  ขอ้ 2 หนา้  52   

  (3)  อุดหนุนโครงการผูสู้งอายสุัญจร     ตั5งไว ้  15,000.00    บาท 
       เพื�ออุดหนุนให้กบักลุ่มผูสู้งอายุในการดาํเนินงานแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การพฒันาดา้นองค์

ความรู้ในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป   ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข  (00221)    ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 10 หนา้ 58  
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   (4)  โครงการโรงเรียนนวตักรรม ตั5งไว ้15,000.00 บาท 
                                     เพื�ออุดหนุนใหก้บั กลุ่ม อสม. ในการจดัจดัอบรมใหค้วามรู้  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้การ
ดาํเนินงานดา้นสุขภาพ และสรุปบทเรียนร่วมกนั รวมถึงการพฒันารูปแบบและแนวทางการใหบ้ริการและการ
ดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 
– 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.3 ขอ้ 6 หนา้53 
 

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

งานบริหารทั)วไปเกี)ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   ตั:งไว้รวม  4,734,000.00   บาท    
1. งบบุคลากร (520000)        ตั:งไว้รวม    1,033,000.00   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ)  (522000)     ตั:งไว้รวม    1,033,000.00   บาท 
1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  (220100)    ตั5งไว ้ 703,000.00  บาท   
        เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนตาํบลกองช่าง  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้น

บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  

1.1.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ  (220200)   ตั5งไว ้ 18,000.00   บาท   
 เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวและเงินที�ปรับเพิ�ม สาํหรับคุณวฒิุที� ก.พ. หรือ

คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รับรองว่าคุณวุฒินั5นเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งที�
ไดรั้บแต่งตั5งใหแ้ก่พนักงานส่วนตาํบล กองช่าง ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  

1.1.3 ประเภทเงินประจาํตาํแหน่ง (220300)    ตั5งไว ้ 42,000.00   บาท  
        เพื�อจ่ายเป็นเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองช่าง ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้น

บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  
(00241)     
  1.1.4  ประเภทเงินค่าจา้งพนกังานจา้ง  (220600)    ตั5งไว ้ 234,000.00  บาท 
          เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งรายเดือนให้แก่พนักงานจา้งกองช่าง    ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะ
และชุมชน  (00241)    
  1.1.5  ประเภทเงินเพิ�มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง  (220700)  ตั5งไว ้ 36,000.00   บาท 
           เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มการครองชีพชั�วคราวให้แก่พนักงานจา้งกองช่าง  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะ
และชุมชน  (00241)    

2.  งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม  1,051,000.00    บาท 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั:งไว้รวม  1,051,000.00    บาท 
 2.1  หมวดค่าตอบแทน (531000)     ตั:งไว้รวม     131,000.00   บาท 

2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
(310100)   ตั5งไว ้  50,000.00   บาท 
          เพื�อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วน
ตาํบลกองช่าง และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกองช่าง โดยถือปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการกาํหนดเงินประโยชนต์อบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจาํปี
แก่พนกังานส่วนทอ้งถิ�นให้เป็นรายจ่ายอื�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและ
ชุมชน  (00241)  

2.1.2  ประเภทค่าเช่าบา้น (310400)    ตั5งไว ้ 51,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการค่าเช่าบา้น  ค่าเช่าซื5อ ของพนกังานส่วนตาํบลกองช่าง  ตั5งจ่ายจาก  

เงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    

2.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบลกองช่าง      ตั5งจ่ายจากเงิน 

รายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน  (00241)    

2.2  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม  560,000.00   บาท 
2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ (320100)    ตั5งไวร้วม  160,000.00   บาท   

(1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน    ตั5งไว ้ 60,000.00  บาท 
               เพื�อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมสมัมนา , ประชุม
ของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งกองช่าง ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.3  ขอ้ 1 หนา้ 78  

   (2)  ค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ    ตั5งไว ้ 100,000.00  บาท  
                                  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการอื�นๆ  เช่น  ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารแบบแปลน    และจา้งเหมา
แรงงานอื�นๆ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)  

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)    
ตั5งไวร้วม  100,000.00  บาท  

(1)  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั5งไว ้ 50,000.00  บาท   
     เพื�อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งกองช่าง เช่นค่าเบี5ย

เลี5ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที�พกั และค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นอื�น ๆ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นบริการชุมชน
และสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241)    

(2)  ค่าใชจ่้ายโครงการรังวดัที�ดินสาํหรับที�หลวง   ตั5งไว ้ 50,000.00  บาท 
    เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้ง ค่าตอบแทน และใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวเนื�องในการเขา้รังวดัที�ดินสาํหรับ

ที�หลวง  ในเขตพื5นที�ตาํบลจาํป่าหวาย  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป    ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม 
(00200)  
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
 (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 13 หนา้ 76 

2.2.3  ประเภทรายจ่ายเพื�อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น (320400)  ตั5งไว ้300,000.00 บาท   

  เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมถนนภายในหมู่บา้น   ถนนเพื�อการเกษตร   อาคาร   ทางระบายนํ5า  
ประปาหมู่บา้น ฝายนํ5าลน้และสิ�งก่อสร้างอื�นๆที�อยูใ่นความรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตั5งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไป
เกี�ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)    ตั:งไว้รวม  360,000.00   บาท    แยกเป็น 
2.3.1   ประเภทค่าวสัดุสาํนกังาน  (330100)     ตั5งไว ้  20,000.00  บาท 

  เพื�อจ่ายเป็นค่าซื5อโต๊ะ ตู ้ เกา้อี5  วสัดุอุปกรณ์ กระดาษไข กระดาษพิมพเ์ขียว ปากการอตติ5ง  
ดินสอ  อุปกรณ์เขียนแบบต่าง ๆ ที�มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้    ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
(00241)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 

2.3.2  ประเภทค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ (330200)   ตั5งไว ้ 100,000.00  บาท   
                           เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ สวิทซ์ไฟ   หลอดไฟฟ้า 
ฯลฯ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)     แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน (00241)   

2.3.3  ประเภทค่าวสัดุก่อสร้าง (330600)    ตั5งไว ้ 200,000.00  บาท     
         เพื�อจ่ายเป็นค่าซื5อวสัดุที�ใชใ้นการก่อสร้าง เช่น ไม ้ ตะปู  สี ปูนซีเมนต์  ทราย   หิน ฯลฯ ตั5ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 5 
แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76    

2.3.4  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์   (331400)    ตั5งไว ้ 40,000.00  บาท  
                              เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับคอมพิวเตอร์ 
และอื�นๆ   ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 5 
แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 หนา้ 76 

3.  งบลงทุน (540000)      ตั:งไว้รวม  2,650,000.00  บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง      ตั:งไว้รวม  2,650,000.00   บาท 

3.1    หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)    ตั:งไว้           -       บาท 
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  3.2  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)   ตั:งไว้  2,650,000.00    บาท 

         3.2.1 ประเภทค่าบาํรุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (421000)   ตั5งไว ้2,650,000.00   บาท 

            (1)  ประเภทโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์    ตั5งไว ้  2,500,000.00  บาท 
                             เพื�อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 20 เมตร  ยาว 32 เมตร  สําหรับใชใ้นการจดัประชุม
และกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย   ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   ยุทธศาสตร์ที� 1 แนวทางที� 1.1 ขอ้ 7 หนา้ 23 

    (2)  โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย  ตั5งไว ้  150,000.00  บาท 
          เพื�อดาํเนินการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตาํบลจาํป่าหวาย โดยการปรับปรุงหอ้งนํ5า จาํนวน 4 
หอ้ง ปูพื5นกระเบื5องสาํหรับหอ้งรับประทานอาหาร ก่อสร้างผนงัและหนา้ต่าง 2 ดา้น พร้อมติดตั5งมุง้ลวด และทาํฝ้า
เพดาน รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏใน
ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  
(00241) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   ยทุธศาสตร์ที� 1 แนวทางที� 1.1 ขอ้ 7 หนา้ 23 

 

งานไฟฟ้าและถนน (00242)    ตั:งไว้รวม    500,000.00    บาท           
1.  งบเงนิอุดหนุน (560000)       ตั:งไว้รวม    500,000.00    บาท 
         2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม    500,000.00   บาท        
           2.1.1  ประเภทเงนิอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั:งไว้  500,000.00   บาท 
   (1)  อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า  ตั5งไว ้ 500,000.00 บาท 

เพื�ออุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัพะเยา ในการขยายเขตไฟฟ้าให้กบั
ประชาชนในพื5นที�ตาํบลจาํป่าหวาย ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและถนน (00242) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ยุทธศาสตร์ที�  แนวทางที�  ขอ้ หน้า  (จะดาํเนินการไดต่้อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว้) 
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4 แนวทางที� 4.3  ขอ้ 1 หนา้ 69 
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื:นฐาน (00312)           ตั:งไว้รวม          -        บาท 

 

งานสวนสาธารณะ (00243)       ตั:งไว้รวม   1,000,000.00  บาท 
1. งบลงทุน  (540000)      ตั:งไว้รวม     1,000,000.00  บาท 
 1.1  หมวดค่าที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (542000)  ตั:งไว้รวม     1,000,000.00  บาท 
  1.1.1 ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที)ดนิและสิ)งก่อสร้าง (421000)    
ตั:งไว้   1,000,000.00   บาท 
          (1)  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งนํ5าซบันํ5าจาํ  (420900)     ตั5งไว ้ 1,000,000.00   บาท 
    เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานก่อสร้างสระเก็บนํ5 า คสล. ขนาดกวา้ง 15.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตรา ลึกเฉลี�ย 2.00 เมตร   พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํ
ป่าหวาย   ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน  (00241) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   
ยทุธศาสตร์ที� 1 แนวทางที� 1.1 ขอ้ 7 หนา้ 23 
 
   

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

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

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

ตั5งไว ้ 15,500.00  บาท     
(1)  ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํประชาคมตาํบล    ตั5งไว ้ 15,500.00  บาท 

        เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาํแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมและแผนชุมชน การพัฒนาผูน้ําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขบัเคลื�อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื�อนาํเข้ามาจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ�น  รวมทั5งการส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ตั5งแต่ระดบัตาํบล และสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของ
ชุมชน  ประจาํปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนตาํบลจาํป่าหวาย  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที� 
มท 0891.4/ว 856 ลงวนัที� 12 มีนาคม 2553 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที� มท 0891.4/ว 976 ลงวนัที� 11 มีนาคม 
2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  มท 0808.2/ ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557    ตั5งจ่ายจากเงิน
รายได ้ ปรากฏดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250)  งานบริหารทั�วไป 
(00251) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 5  แนวทางที� 5.2  ขอ้ 1  หนา้  77 

 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   ตั:งไว้รวม  360,000.00  บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)      ตั:งไว้รวม  140,000.00  บาท   

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ       ตั:งไว้รวม   140,000.00  บาท 
1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)    ตั:งไว้รวม   140,000.00  บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)      
ตั5งไว ้ 140,000.00  บาท     

  (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของผูสู้งอาย ุ ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท 
           เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมของผูสู้งอายุ หรือการดาํเนินกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
เช่นค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื�องดื�ม ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/
ว 2550 ลงวนัที�  21 มิถุนายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 
มิถุนายน 2557  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 
– 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.5  ขอ้ 2 หนา้  39 
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 (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตั5งไว ้ 40,000.00  บาท 
         เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่าย เป็นค่าจ้า งเหมารถ ค่าอาหาร ค่า วัสดุ อุปกรณ์   โ ดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 มิถุนายน 2556 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)   
ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.1 ขอ้ 3  หนา้  47 

(3)  ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด    ตั5งไว ้ 50,000.00   บาท 
     เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด เพื�อส่งเสริม

ใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� 
มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 มิถุนายน 2556 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลง
วนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความ
เขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.2  ขอ้ 9  หนา้  68      

 (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพกรรมการหมู่บา้น   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท 
     เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพกรรมการหมู่บา้น ตาํบลจาํป่าหวาย หรือการ

ดาํเนินกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง ค่าเครื�องดื�ม ค่าตอบทานวิทยากร เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ที� 5 
แนวทางที� 5.2 ขอ้ 2 หนา้ 77 

2.  งบเงนิอุดหนุน (560000)     ตั:งไว้รวม  220,000.00  บาท 
          2.1  หมวดเงินอุดหนุน (561000)    ตั:งไว้รวม  220,000.00  บาท      

2.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั5งไว ้ 70,000.00   บาท  
                   (1)  อุดหนุนศูนยอ์าํนวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัพะเยา ตั5งไว ้30,000.00 บาท 
                                เพื�ออุดหนุนศูนยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัพะเยา  ในการดาํเนินการตาม
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื5นที�จงัหวดัพะเยา ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการประชุม ครั5 งที� 4 วนัที� 22 กรกฎาคม 2557 โดยถือปฏิบติัตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที�  มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที�  21  มิถุนายน 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏ
ในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.2  
ขอ้ 1  หนา้  67  
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          (2)  อุดหนุนโครงการค่ายวคัซีนวฒันธรรมนาํครอบครัวเขม้แข็ง ตั5งไว ้25,000.00 บาท 
                                เพื�ออุดหนุนสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั ในการดาํเนินงานตามโครงการค่ายวคัซีนวฒันธรรมนาํ
ครอบครัวเขม้แข็ง    โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัว ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการ
การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการประชุม ครั5 งที� 4 วนัที� 22 กรกฎาคม 2557 
ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2 ขอ้ 19 หนา้ 51 
   (3) อุดหนุนโครงการสร้างความสุขและขจดัอบายมุขในสังคม  ตั5งไว ้ 15,000.00 บาท 
       เพื�ออุดหนุนที�ว่าการอาํเภอเมืองพะเยา ในการดําเนินงานตามโครงการโครงสร้าง
ความสุขและขจดัอบายมุขในสังคมของอาํเภอเมืองพะเยา โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� 
มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานสร้างความเขม้แข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)  
ตามยุทธ์ศาสตร์ที�  2  แนวทางที�  2 .3  ข้อ 8  หน้า  53  (จะดําเนินการได้ต่อเมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว้) 

  2.1.2  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (610300)   ตั5งไวร้วม  150,000.00  บาท 
          (1)  อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มพฒันาสตรีตาํบลจาํป่าหวาย   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท  

      เพื�ออุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีตาํบลจาํป่าหวาย ในการจดักิจกรรมในวนัสตรีสากล เช่น 
การประชุมสัมมนา การละเล่น การประกวด ฯลฯ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 
0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 มิถุนายน 2556 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 
27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.3  ขอ้ 3 หนา้  52  

 (2)  อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอาย ุ  ตั5งไว ้ 30,000.00   บาท 
      เพื�ออุดหนุนชมรมผูสู้งอายุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือและภูมิปัญญาของ

ผูสู้งอายุให้ไดม้าตรฐาน  โดยถือปฏิบติัตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 
มิถุนายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557   ตั5งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข (00221)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที�  2  แนวทางที�  2.5  
ขอ้ 11  หนา้  59 

(3)  อุดหนุนโครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาผูสู้งอายุ   ตั5งไว ้ 30,000.00   บาท 
     เพื�ออุดหนุนชมรมผูสู้งอายุในการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัอาํเภอ และจงัหวดั  โดย

ถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 21 มิถุนายน 2556 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  
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ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 
(00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที�  2  แนวทางที�  2.5  ขอ้ 3  หนา้  57 

 (4)  อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น   ตั5งไว ้ 30,000.00   บาท 
      เพื�ออุดหนุนสํานักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ในการจัดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

ประจาํปี 2558 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข 
(00220)  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข (00221) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์
ศาสตร์ที�  4  แนวทางที�  4.5  ขอ้ 1 หนา้ 73 

(5)  อุดหนุนกิจกรรมสภาวฒันธรรมตาํบลจาํป่าหวาย  ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท 
    เพื�ออุดหนุนสภาวฒันธรรมตาํบลจาํป่าหวาย ในการดาํเนินงานของกิจกรรมของสภา

วฒันาธรรมตาํบลจาํป่าหวาย หรือการดาํเนินกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื�องดื�ม ค่าตอบ
ทานวิทยากร เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ชุมชน  
(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน (00252)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) ยทุธศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.2 ขอ้ 14 หนา้ 50 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานกีฬ าและนันทนาการ (00262)    ตั:งไว้รวม  200,000.00  บาท 
1. งบดําเนินการ  (53000)        ตั:งไว้รวม    200,000.00  บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวดัสุ      ตั:งไว้รวม    200,000.00  บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม    200,000.00  บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)   

ตั5งไว ้ 200,000.00  บาท    
 (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน   ตั5งไว ้100,000.00  บาท   
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชน ประจาํปี 2558  เช่น  ค่าจดัพิธี

เปิด-ปิด ค่าจา้งเหมาจดัสถานที� ค่าเช่าเต็นท์ ค่านํ5 าดื�ม ค่านํ5 าแข็ง ค่าอาหาร เงินรางวลันกักีฬา  ค่าเบี5ยเลี5ยงกรรมการ
ตดัสินกีฬา เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที�  มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที�  27 
มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.6  ขอ้ 4  หนา้  42 

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเตรียมทีมนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา  ตั5งไว ้50,000.00  บาท   
       เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนั หรือจดัส่งนกักีฬาซึ� งเป็นตวัแทนขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเขา้ร่วมแข่งขนักบัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�นๆ ซึ� งจดัแข่งขนัขึ5นเพื�อใชจ่้ายเป็นค่าชุดแข่งขนั , 
ค่าพาหนะเดินทาง , ค่าอาหาร, ค่าเบี5 ยเลี5ยงนกักีฬาและผูฝึ้กสอน ,ค่าสมคัร เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
ดา้น 
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บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ 
(00262) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 16 หนา้ 60 

  (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนในตาํบล   ตั5งไว ้  50,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนในตาํบล เช่น ค่าจดัซื5อเวทีมวย
พร้อมอุปกรณ์ในการชกมวย  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 
27 มิถุนายน 2557  ตั5งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ (00262)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560) ยทุธ์ศาสตร์ที�  2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 18 หนา้ 60 

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ)น  (00263)  ตั:งไว้รวม   344,000.00    บาท 
1. งบดําเนินการ  (530000)     ตั:งไว้รวม     339,000.00     บาท 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ     ตั:งไว้รวม     339,000.00    บาท 

1.1 หมวดค่าใช้สอย (532000)     ตั:งไว้รวม     339,000.00    บาท 
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพิธีการ (320200)   ตั5งไวร้วม  35,000.00  บาท 

  (1)  ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีประเพณีทอ้งถิ�น   ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท  
       เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธีกรรมทางความเชื�อต่างๆ ที�ปฏิบติัเป็นประเพณี 

ฯลฯ  ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  
ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.2  ขอ้ 1 หนา้ 48   

  (2)  ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมพิธีสาํคญัประจาํปี   ตั5งไว ้ 5,000.00  บาท 
             เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาพวงมาลาช่อดอกไมก้ระเชา้ดอกไม ้ เป็นตน้ ตั5งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) 

1.1.2 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)    
ตั5งไวร้วม  304,000.00  บาท   

(1)  ค่าใชจ่้ายในการประเพณีรดนํ5าดาํหวัผูสู้งอายุในวนัสงกรานต ์ ตั5งไว ้40,000.00 บาท  
                 เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรดนํ5าดาํหวัผูสู้งอายุ จดัซื5อของขวญั ค่าอาหาร ค่านํ5 า
ดื�มในเทศกาลวนัสงกรานต ์  เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสงัคม (00200)  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏใน
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที�  2.5  ขอ้ 4  หนา้ 57 

  (2)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัแม่    ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท   
                                  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าของขวญั ของ
รางวลั ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในตาํบล  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและ
สงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)   
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งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ�น (00263)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 4  
แนวทางที� 4.1  ขอ้ 2  หนา้ 65 

 (3)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดักิจกรรมวนัพ่อ    ตั5งไว ้ 30,000.00   บาท    
             เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  เช่น ค่าอาหาร ค่า
ของขวัญ ของรางวัล ให้กับผู ้เข้า ร่วมกิจกรรมและผู ้ได้รับการคัดเลือกในตําบล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏ
ในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที�  4.1  ขอ้ 1  
หนา้ 65 

         (4)  ค่าใชจ่้ายโครงการพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์  ตั5งไว ้ 15,000.00   บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกส่งเสริมและให้ความรู้ดา้น
คุณธรรมจริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิก อบต. พนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้ง ประชาชน เยาวชน และเด็กนกัเรียน
ในพื5นที�ตาํบลจาํป่าหวาย เพื�อให้นาํไปใชใ้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอด จนการดาํรงชีพของคนในชุมชน ตั5งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที� 
2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 6 หนา้ 49 

  (5)  ค่าใชจ่้ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท 
            เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดย
จ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์เพื�อใชส้าํหรับการดาํเนินโครงการฯ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในงานบริการชุมชน
และสงัคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
(00263) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2 ขอ้ 5 หนา้ 48 
   (6)  ค่าใชจ่้ายโครงการสวดมนตข์า้มปี   ตั5งไว ้  10,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสวดมนตข์า้มปี เป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกั
ศาสนาในชีวิตประจาํวนัใหก้บัประชาชนในตาํบล เช่น ค่าสังฆทาน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เป็นตน้ ตั5ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260)   งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
ยทุธ์ศาสตร์ที�  2   แนวทางที� 2.2 ขอ้ 16 หนา้ 50 

 (7)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมประเพณีสลากภตัต ์  ตั5งไว ้ 30,000.00  บาท  
      เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีสลากภตัต ์เป็นการส่งเสริมประเพณี 

ทอ้งถิ�นที�สืบทอดกนัมายาวนาน เช่น งานพิธีกรรมทางความเชื�อต่างๆ ที�ปฏิบติัเป็นประเพณี ฯลฯ  ตั5งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 
2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 7 หนา้  49 

  (8)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไมค้ ํ5าสี   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท  
 



 
60 

 
       เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีแห่ไมค้ํ5าสีในเทศกาลวนัสงกรานต ์ 

ส่งเสริมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ�น เช่น งานพิธีกรรมทางความเชื�อต่างๆ ที�ปฏิบติัเป็นประเพณี ฯลฯ  ตั5งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
(00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 
2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 13 หนา้  50 

 (9)  ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีแห่  12 ราศี    ตั5งไว ้ 64,000.00  บาท 
      เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณีแห่ 12 ราศี   เช่น  ค่าจา้งเหมาจดัเตรียม

ขบวนร่วมงานประเพณีแห่ 12 ราศี  ในวนัสงกรานตข์บวน ค่าเครื�องเสียง ค่าสถานที�  ฯ ตั5งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุน
ทั�วไป   ปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยุทธ์ศาสตร์ที�  2  
แนวทางที� 2.2  ขอ้ 8 หนา้  49 

  (10)  ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา   ตั5งไว ้ 5,000.00  บาท  
        เพื�อจ่ายเป็นค่าจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าสถานที� ขี5 ผึ5ง และวสัดุอื�น ๆ  ฯลฯ   

ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260)  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  
ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 15 หนา้  50 

(11)  ค่าใชจ่้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริย ์  ตั5งไว ้ 30,000.00   บาท    
             เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหาวสัดุในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เฉลิมพระเกียรติ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 
มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที�  4.1  
ขอ้ 4  หนา้ 65 

(12)  ค่าใชจ่้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558    ตั5งไว ้ 20,000.00   บาท    
             เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชการสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏ
ในงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ตามยุทธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที�  4.1 ขอ้ 
4 หนา้ 65 
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2. งบเงนิอุดหนุน (56000)     ตั:งไว้รวม   5,000.00   บาท 
 2.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)     ตั:งไว้รวม   5,000.00   บาท  

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   ตั5งไว ้    5,000.00   บาท 
         (1)  อุดหนุนโครงการวนัอนุรักษม์รดกไทยเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ตั5งไว ้  
3,000.00   บาท 

   เพื�ออุดหนุนให้กบัสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั เพื�อจดังานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ตามมติ
คณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ในการประชุม ครั5 ง
ที� 4 วนัที� 22 กรกฎาคม 2557  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 
27 มิถุนายน 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ดา้นบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวฒันธรรมท้องถิ�น 
(00263) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 4  แนวทางที� 4.1  ขอ้ 3 หนา้ 65 
          (2)  อุดหนุนงานพิธีบวงสรวงพ่อขนุงาํเมือง   ตั5งไว ้  2,000.00    บาท 

     เพื�ออุดหนุนใหก้บัที�ทาํการปกครองอาํเภอเมืองพะเยา เป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานพิธี
บวงสรวงพ่อ ขนุงาํเมือง เพื�อจดัเตรียมขบวนต่างๆ ตั5งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ. 2558 – 2560) ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 
งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น (00263)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)    ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 
แนวทางที� 2.2 ขอ้ 11 หนา้ 50   
 

งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที)ยว (00264)   ตั:งไว้รวม  313,000.00   บาท 
1. งบดําเนินการ (530000)       ตั:งไว้รวม   300,000.00  บาท 

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

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)    
ตั5งไว ้300,000.00 บาท    
                             (1)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทง   ตั5งไว ้ 250,000.00  บาท  

        เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทงของตาํบล เช่น ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมขบวน
แห่กระทง  หมู่บา้นละ 10,000.00  บาท  ค่าจา้งเหมาจดัทาํเวที ค่าจา้งเหมาเครื�องเสียง  ค่าจา้งเหมาติดตั5งไฟฟ้า ค่าจา้ง
เหมาประชาสมัพนัธ์ ค่าอาหารว่าง ค่านํ5า นํ5าดื�ม  ค่าของรางวลัและเงินรางวลั เป็นตน้ ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 
ปรากฏในงานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  งาน
วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว (00264)    ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)    ยทุธ์ศาสตร์
ที� 2  แนวทางที� 2.2 ขอ้ 3 หนา้ 48   
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           (2)  ค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีวดัพระธาตุดอยนอ้ย    ตั5งไว ้ 50,000.00  บาท  
        เพื�อเป็นค่าใชจ่้าย ในการจดังานประเพณีสรงนํ5าพระธาตุดอยนอ้ย เช่น ค่าเช่าเหมาเครื�อง

เสียง ค่าจา้งเหมาเวที ป้ายประชาสัมพนัธ์ ของรางวลัธิดาดอยนอ้ยและรางวลัการประกวดบั5งไฟ เป็นตน้ ตั5งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในงานบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)  
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว (00264) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)    ยทุธ์
ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 2  หนา้  48 

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

1.1.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)  ตั5งไว ้ 13,000.00  บาท  
                              (1)  อุดหนุนโครงการจดังานเทศกาลลิ5นจี�และของดีเมืองพะเยา     ตั5งไว ้  8,000.00   บาท 

      เพื�ออุดหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอเมืองพะเยา  ในการจดังานเทศกาลลิ5นจี�และของดี
เมืองพะเยา ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั 
ในการประชุม ครั5 งที� 4 วนัที� 22 กรกฎาคม 2557     ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป  ปรากฏในงานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที�ยว (00264)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที�2 แนวทางที� 2.2 ขอ้9  หนา้ 49 
                            (2)  อุดหนุนโครงการจดังานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวดัพะเยา     ตั5งไว ้ 5,000.00  บาท 
                                 เพื�ออุดหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอเมืองพะเยา ในการจดังานฤดูหนาวและงานกาชาดจงัหวดั
พะเยา  ตามมติคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัจงัหวดั ใน
การประชุม ครั5 งที� 4 วนัที� 22 กรกฎาคม 2557    ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 
– 2560)แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว 
(00264)   ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   ยทุธ์ศาสตร์ที� 2  แนวทางที� 2.2  ขอ้ 10  หนา้  49 

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

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)     ตั:งไว้รวม   35,000.00   บาท                       

1.  งบดําเนินการ (530000)      ตั:งไว้รวม    35,000.00    บาท  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ    ตั:งไว้รวม    35,000.00    บาท 
1.1  หมวดค่าใช้สอย (532000)   ตั:งไว้รวม     15,000.00    บาท 

1.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น (320300)    
ตั5งไว ้15,000.00 บาท    

             (1)  ค่าใชจ่้ายโครงการรณรงคป้์องกนัและกาํจดัโรคพืช  ตั5งไว ้15,000.00  บาท 
        เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตามโครงการรณรงคป้์องกนั และกาํจดัโรคพืช  
ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)     ยทุธ์ศาสตร์ที� 1  แนวทางที� 1.4  
ขอ้ 2  หนา้  45  

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

2.1.1  ประเภทค่าวสัดุการเกษตร (331000)   ตั5งไว ้ 20,000.00  บาท  
 เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื5อวสัดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  เช่น สารเคมีป้องกนัและกาํจดัสัตวแ์ละ

ศตัรูพืช พนัธ์ุพืช ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นการเศรษฐกิจ (00300)  แผนงานการเกษตร (00320)  งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321)  ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 5 แนวทางที� 5.1  ขอ้ 12 
หนา้ 76 

 
 
 

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

งานงบกลาง (00411)      ตั:งไว้รวม   1,779,870.00   บาท 
รายจ่ายงบกลาง (500000)      ตั:งไว้รวม    1,779,870.00    บาท     
 1. หมวดงบกลาง (510000)    ตั:งไว้รวม    1,616,088.00    บาท   

1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม (110300)   ตั5งไว ้  300,000.00   บาท  
                เพื�อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  ของพนกังานจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดย

ถือปฏิบติัตามหนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที�สุดที� มท 0809.5/ว 9 ลงวนัที� 22 มกราคม 2557 ตาม
หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 และพระราชบญัญติั
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533  ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้  ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) 

1.2  ประเภทเงินสงเคราะห์เบี5ยยงัชีพผูติ้ดเชื5อเอดส์(110900)  ตั5งไว ้ 282,000.00  บาท  
                           เพื�อจ่ายเป็นเงินเบี5ยยงัชีพแก่ผูติ้ดเชื5อเอดส์ที�มีเอกสารรับรองจากแพทยแ์ละมีฐานะยากจน 
จาํนวน 47 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกรระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเบี5ยเงิน
สงเคราะห์เพื�อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 และ ขอ้ 17 และตามหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0831.3/ ว 1202 ลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2557 ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป 
ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 
2558 – 2560)   ตามยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.5 ขอ้ 1 หนา้ 57 

1.3  ประเภทเงินสาํรองจ่าย (111000)      ตั5งไว ้ 797,588.00  บาท    
                          เพื�อสาํรองไวใ้ชจ่้ายในกิจการที�ไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ และเพื�อจ่ายเป็นเงินรายจ่ายสาํหรับ
ค่าป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัหาสิ�งอุปโภค บริโภค หรือเงินช่วยเหลือประชาชนที�ไดรั้บความ
เดือนร้อนจากภยัสาธารณะต่างๆ เช่น อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั เป็นตน้   ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้จาํนวน                 บาท 
ตั5งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั�วไป จาํนวน                  บาท ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง (00411) 
  1.4  ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั (111100)   ตั5งไว ้  236,500.00  บาท 

      1.4.1  เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ อบต.จาํป่าหวาย  ตั5งไว ้  136,500.00   บาท 
              เพื�อจ่ายสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ�น ขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลจําป่าหวาย จํานวนร้อยละ 30 ของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที�ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดาํเนินกิจกรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื�อป้องกนัและแกไ้ขโรค
ระบาด โดยถือปฏิบติัตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.3/ว 2199 ลงวนัที� 10 
พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ที� มท 0891.3/ว 1514 ลงวนัที� 26 กรกฎาคม 2554 , 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที�  มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที�  21 มิถุนายน 2556 , ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที�สุด ที� มท 0891.3/ว 1263 ลงวนัที� 30 พฤษภาคม 2557 , ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที� มท 
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0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557 และตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0831.3/ 
ว 1202 ลงวนัที� 17 กรกฎาคม 2557 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) ปรากฏใน 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.6  ขอ้ 2 หนา้ 62  

 1.4.2  เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลจาํป่าหวาย  ตั5งไว ้  100,000.00  บาท 
         เพื�อจ่ายสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลจําป่าหวาย เพื�อสนับสนุนการดําเนินงาน

สวสัดิการชุมชนที�ประชาชนร่วมกนัจดัตั5งเพื�อสร้างหลกัประกนัความมั�นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ด่วนที�สุด ที� มท 0891.4/ว 2502 ลง
วนัที� 20 สิงหาคม 2553 ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  ยทุธ์ศาสตร์ที� 2 แนวทางที� 2.6 ขอ้ 1 หนา้ 76 

2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ      ตั:งไว้  163,782.00  บาท 
2.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น (กบท.)  (120100)    

ตั5งไว ้ 163,782.00  บาท    
                           เพื�อจ่ายเป็นค่าเงินสมบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น (กบท.) ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  โดยใหค้าํนวณในอตัราร้อยละ 1 จากประมาณการรายรับทุกหมวด ทุกประเภท ยกเวน้ประเภทพนัธบตัร 
เงินกู ้ เงินที�มีผูอุ้ทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไม่นาํมาคาํนวณ  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ�น ที� มท. 0808.5/ว 33 ลงวนัที�  29 สิงหาคม 2556 , ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น ที� 
มท 0808.5/ว 34 ลงวนัที� 29 สิงหาคม 2556 , ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 2550 ลงวนัที� 
21 มิถุนายน 2556 และตามหนงัสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที� มท 0808.2/ว 1672 ลงวนัที� 27 มิถุนายน 2557  
ตั5งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในดา้นงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
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