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ส่วนที ่๑ 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
 

อ ำเภอดอกค ำใต้    จังหวัดพะเยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก 
การและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถำนกำรคลัง 
    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๑๗,๒๙๗,๓๖๖.๐๔  บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม  ๖,๙๕๗,๗๒๘.๑๐  บาท 
 ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม  ๕,๔๗๕,๒๐๙.๙๘  บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน   -   โครงการ    รวม   -   บาท 
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  -   โครงการ    รวม   -   บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง   -   บาท  
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  ๑๖,๖๑๕,๒๔๐.๘๗  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                                          ๓๐๑,๘๓๗.๓๗    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                         ๓๓,๕๖๘.๘๐    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                         ๑๘๐,๓๖๓.๔๑    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                               -            บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           ๔๗,๕๖๖.๔๒    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                                                                     -            บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                    ๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                      ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐    บาท       
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         -       บาท 
    (๓) รายจ่ายจริง  จ านวน  ๑๔,๗๖๔,๒๑๘.๖๗  บาท   ประกอบด้วย 
 งบกลาง                                                      ๘๕๑,๕๘๑.๐๐    บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)               ๗,๗๙๗,๔๐๙.๐๐    บาท 
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)     ๓,๐๑๒,๒๕๘.๘๘    บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                 ๑,๗๘๔,๔๕๐.๐๐    บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                       -           บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                            ๑,๓๑๘,๕๑๙.๗๙    บาท 
    (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                    -           บาท 
    (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน                            -            บาท 



๓ 

 

 

 
 
 ๓. งบเฉพำะกำร 
    ประเภทกิจกำร      -      กิจกำร       - 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     มีรายรับจริง    -    บาท     รายจ่ายจริง         -        บาท 
            กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน          -        บาท 
            ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน          -        บาท          
            ก าไรสุทธ ิ      จ านวน          -        บาท 
            เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ จ านวน          -        บาท 
            ทรัพย์จ าน า                                                          จ านวน          -        บาท  
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

๒.๑ รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ก. รำยได้จัดเก็บเอง     
  ๑. หมวดภำษีอำกร ๓๐๑,๘๓๗.๓๗ ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๕๓,๑๑๕.๐๐ ๑๗๔,๕๔๐.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่ ๖๑,๓๕๒.๓๗ ๖๐,๓๖๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๓ ภาษีป้าย ๘๗,๓๗๐.๐๐ ๕๐,๑๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์  ๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต ๓๓,๕๖๘.๘๐ ๓๕,๙๐๐.๐๐ ๕๙,๕๐๐ 
    ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

- - ๑,๐๐๐.๐๐ 

    ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา ๖๒๐.๘๐  ๒,๐๐๐.๐๐ 
    ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์
ฉุกเฉิน) 

๗,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๖๔๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ 

    ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๘๕๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ 
    ๒.๕ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ๑,๑๔๒.๐๐ ๒,๒๖๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
    ๒.๖ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก  ๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
    ๒.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา  ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
    ๒.๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๒๓,๓๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

    ๒.๙ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   ๓,๐๐๐.๐๐ 
    ๒.๗ ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ๖๕๖.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๑๙๗,๓๑๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ 
     ๓.๑ ดอกเบี้ย ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๑๙๗,๓๑๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ 
  ๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๔๗,๕๖๖.๔๒ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน ๔๖,๑๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ 
    ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑,๔๖๖.๔๒ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง (ก) ๕๖๓,๓๓๖.๐๐ ๕๕๘,๒๑๐.๐๐ ๗๑๓,๕๐๐.๐๐ 
 
 
 



๕ 

 

 

 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข.รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  ๑.หมวดภำษีจัดสรร ๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๔,๓๗๔,๓๒๐.๐๐ ๑๓,๔๐๑,๗๔๐.๐๐ 
    ๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ
ล้อเลื่อน 

 ๔๘,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

     ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ๘,๓๘๕,๒๑๐.๔๔ ๑๐,๑๒๗,๒๖๐.๐๐ ๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๑,๐๖๗,๗๖๑.๐๖ ๑,๐๘๓,๔๕๐.๐๐ ๑,๑๘๗,๘๐๐.๐๐ 
    ๑.๔ ภาษีสุรา ๕๑๓,๑๐๘.๘๔ ๕๒๕,๔๗๐.๐๐ ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๕ ภาษีสรรพสามิต ๖๙๗,๙๒๙.๗๓ ๑,๐๙๖,๘๙๐.๐๐ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๖ ค่าภาคหลวงแร่ ๑๔,๐๙๐.๕๕ ๒๘,๖๑๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม ๔๕,๔๘๒.๘๕ ๔๐,๓๒๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๑,๑๙๖,๒๑๒.๐๐ ๑,๔๒๔,๓๒๐.๐๐ ๑,๓๗๘,๙๔๐.๐๐ 

    ๑.๙ ค่าภาษธีุรกิจเฉพาะ ๖๙,๗๐๐.๔๐ - ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
    รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข) 

๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๔,๓๗๔,๓๒๐.๐๐ ๑๓,๔๐๑,๗๔๐.๐๐ 

ค.รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

  ๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๔,๑๘๙,๗๒๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๔,๑๘๙,๗๒๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

    รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ค) 

๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๔,๑๘๙,๗๒๐.๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น (ก+ข+ค) ๑๖,๖๑๕,๒๔๐.๘๗ ๑๙,๑๒๒,๒๕๐.๐๐ ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 

๒.๒ รำยจ่ำย 

 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประมำณกำร  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประมำณกำร  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
 ก. งบกลำง    
    ๑. งบกลาง ๗๑๗,๑๘๕.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    ๒. บ าเหน็จ/บ านาญ ๑๓๔,๓๙๖.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
 ข. งบบุคลำกร      
    ๑. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ๑,๗๙๙,๖๕๔.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๕๐.๐๐ 
    ๒. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ๕,๙๙๗,๗๕๕.๐๐ ๖,๒๕๐,๑๔๐.๐๐ ๖,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ 
 ค. งบด ำเนินงำน      
     ๑. หมวดค่าตอบแทน ๔๓๐,๕๖๗.๐๐ ๑,๒๐๗,๔๐๐.๐๐ ๙๒๖,๖๐๐.๐๐ 
     ๒. หมวดค่าใช้สอย ๑,๙๑๒,๕๓๑.๘๘ ๓,๗๙๓,๒๐๐.๐๐ ๒,๙๗๘,๙๕๐.๐๐ 
     ๓. หมวดค่าวัสดุ ๕๑๖,๓๔๔.๐๐ ๑,๓๗๗,๓๔๐.๐๐ ๑,๑๒๔,๕๖๐.๐๐  
    ๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๕๒,๘๑๖.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 ง. งบลงทุน      
     ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ๓๕๔,๘๕๐.๐๐ ๒๑๙,๑๐๖.๐๐ ๓๓๑,๐๐๐,๐๐ 
     ๒. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,๔๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๒๑,๐๐๐.๐๐ 
 จ. งบรำยจ่ำยอ่ืน      
     ๑. หมวดรายจ่ายอื่น - ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
 ฉ. งบเงินอุดหนุน      
     ๑. หมวดเงินอุดหนุน ๑,๓๑๘,๕๑๙.๗๙ ๑,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๖๙,๑๘๐.๐๐ 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ ๑๔,๗๖๔,๑๕๕.๖๗ ๑๘,๘๖๔,๑๓๐.๐๐ ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่๒ 
 

ข้อบัญญตัิต ำบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ของ 
 

  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

 

อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 
 

 
 
 



๘ 

 

 

 
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
    แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) ๘,๘๐๕,๑๕๐.๐๐ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) ๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐ 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
    แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) ๑,๒๑๔,๕๖๐.๐๐ 
    แผนงานสาธารณสุข(๐๐๒๒๐) ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์(๐๐๒๓๐) ๓๗๑,๕๒๐.๐๐ 
    แผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) ๒,๙๗๐,๗๗๐.๐๐ 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(๐๐๒๕๐) ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(๐๐๒๖๐) ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ(๐๐๓๐๐)  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑๐) ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานการเกษตร(๐๐๓๒๐) ๔๑๑,๔๔๐.๐๐ 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง(๐๐๔๑๐) ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
 อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 

 
  งบกลำง (๐๐๔๑๐) 
 

งบ                    งำน      
งำนงบกลำง (๐๐๔๑๑) งำน………… 

รวม 
 

งบกลำง (๕๑๐๐๐๐)    
    งบกลาง     ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    บ าเหน็จ/บ านาญ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 
 
  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 

งบ                  งำน งำนบริหำรทั่วไป 
(๐๐๑๑๑) 

งำนบริหำรงำนคลัง    
(๐๐๑๑๓) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑,๘๗๙,๙๕๐.๐๐ - ๑,๘๗๙,๙๕๐.๐๐ 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒,๖๒๙,๒๔๐.๐๐ ๑,๓๖๒,๓๖๐.๐๐ ๓,๙๙๑,๖๐๐.๐๐ 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน ๕๙๓,๖๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ ๗๐๕,๖๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค  ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน ๑๖,๐๐๐.๐๐ - ๑๖,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๖,๙๕๒,๗๙๐.๐๐ ๑,๘๕๒,๓๖๐.๐๐ ๘,๘๐๕,๑๕๐.๐๐ 
 

 
 
 
 

๘ 



๑๐ 

 

 

 
 
  แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 

                      งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ          
(๐๐๑๒๑) 

งำน………… รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๗๓๓,๘๐๐.๐๐ - ๗๓๓,๘๐๐.๐๐ 

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
     ค่าตอบแทน ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าใช้สอย ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าวัสด ุ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    

รวม ๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐ - ๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐ 
 
  
 แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐) 
 

                       งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ 
(๐๐๒๑๑) 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (๐๐๒๑๒) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ 

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
     ค่าตอบแทน - - - 
     ค่าใช้สอย - ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ 
     ค่าวัสด ุ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๔,๕๖๐.๐๐ ๑๕๔,๕๖๐.๐๐ 
งบลงทุน    
     ค่าครุภัณฑ์ - ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๔๒๑,๐๐๐.๐๐ - ๔๒๑,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
     เงินอุดหนุน - ๒๐๔,๔๐๐.๐๐ ๒๐๔,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ ๗๖๓,๕๖๐.๐๐ ๑,๒๑๔,๕๖๐.๐๐ 
 
 
 
 

๙ 
๑๐ 



๑๑ 

 

 

 
 

  แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐) 
 

                      งำน 
งบ 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) 

งำน............... รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)     
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค    
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน ๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๙๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 
  
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐) 
 

                      งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ      
(๐๐๒๓๑) 

งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์(๐๐๒๓๒) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒๙๙,๕๒๐.๐๐ - ๒๙๙,๕๒๐.๐๐ 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน ๕๒,๐๐๐.๐๐ - ๕๒,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
    รายจ่ายอื่น     - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม ๓๕๑,๕๒๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗๑,๕๒๐.๐๐ 

 
 
 
 

๑๑  
๑๒  

๑๓  



๑๒ 

 

 

  
 แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
 

                    งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกี่ยวกับฯ 

งำนไฟฟ้ำถนน 
(๐๐๒๔๒) 

งำนก ำจัดขยะมูล
ฝอยฯ (๐๐๒๔๓) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๘๕๔,๖๔๐.๐๐ - - ๘๕๔,๖๔๐.๐๐ 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)     
    ค่าตอบแทน ๘๓,๐๐๐.๐๐ - - ๘๓,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๔๘๑,๓๕๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๑,๓๕๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ ๒๑,๐๐๐.๐๐ - - ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  -   
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐) ๒๐,๐๐๐.๐๐ - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)     
    เงินอุดหนุน ๕๐,๗๘๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๓๕๐,๗๘๐.๐๐ 

รวม ๑,๖๕๐,๗๗๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๗๐,๗๗๐.๐๐ 

   
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๐) 
 

                       งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ 
(๐๐๒๕๑) 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน - ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม - ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 

๑๔  



๑๓ 

 

 

 
 
  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 
 

                      งำน 
งบ 

งำนกีฬำและนันทนำ 
กำร (๐๐๒๖๒) 

งำนศำสนำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน ๘,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๗๓,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ 

 
   
  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (๐๐๓๑๐) 
 

                     งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกี่ยวกับฯ(๐๐๓๑๑) 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(๐๐๓๑๒) 

รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน - - - 
    ค่าใช้สอย - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ -   
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม - ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

๑๕  
๑๖  



๑๔ 

 

 

 
 
  แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 
 

งบ                   งำน งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
(๐๐๓๒๑) 

งำน.......... รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๒๘๐,๔๔๐.๐๐ - ๒๘๐,๔๔๐.๐๐ 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน ๓๖,๐๐๐.๐๐ - ๓๖,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ ๕,๐๐๐.๐๐ - ๕,๐๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม ๔๑๑,๔๔๐.๐๐ - ๔๑๑,๔๔๐.๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ๑๗ 
 ๑๘ 



๑๕ 

 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
มาตรา ๘๗ จึงตราขอ้บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอดอกค าใต ้
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐  บาท 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
  
 

 แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๐๐)  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) ๘,๘๐๕,๑๕๐.๐๐ 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) ๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐ 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
    แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) ๑,๒๑๔,๕๖๐.๐๐ 
    แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) ๓๗๑,๕๒๐.๐๐ 
    แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) ๒,๙๗๐,๗๗๐.๐๐ 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) ๔๑๑,๔๔๐.๐๐ 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
    งบกลาง (๐๐๔๑๐) ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
  

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ        ยอดรวม                      -                       บาท  

 ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



๑๖ 

 

 

 
 ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    

ประกาศ ณ วันที่      เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
                                                                      
                                                                      (ลงนาม) 
                 (นายสม   อุปนันท์) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม   
 
            
     
                     
 
       
    
 

           (นายเชวงศักดิ์  ใจค า) 
           นายอ าเภอดอกค าใต้   

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

ยอดต่ำง  
(%) 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ก. รำยได้จัดเก็บเอง      
   ๑. หมวดภำษีอำกร      
     ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๑๔,๗๕๙.๒๕ ๑๖๖,๒๓๓.๐๐ ๑๕๓,๑๑๕.๐๐  ๒๑๒.๓% ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่ ๖๑,๕๐๐.๗๘ ๕๔,๘๗๔.๗๓ ๖๑,๓๕๒.๓๗ ๕.๙% ๖๕,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๓ ภาษีป้าย ๓๐,๘๘๐.๐๐ ๓๔,๕๕๒.๐๐ ๘๗,๓๗๐.๐๐ ๓๗.๓% ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์ - - - ๑๐๐% ๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดภำษีอำกร ๒๐๗,๑๔๐.๐๓ ๒๕๕,๖๕๙.๗๓ ๓๐๑,๘๓๗.๓๗ ๑๘.๙% ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ 
   ๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต      
     ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ - - - ๑๐๐% ๑,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา - - ๖๒๐.๘๐ ๒๒๒.๑% ๒,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์ฉุกเฉิน) ๗๑๐.๐๐ ๑๒,๒๐๐.๐๐ ๗,๐๐๐.๐๐ ๗๑.๔% ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๗๑๐.๐๐ ๘๓๐.๐๐ ๘๕๐.๐๐ ๗๖.๔% ๑,๕๐๐.๐๐ 
     ๒.๕ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ๑๗,๕๘๔.๓๒ ๒,๐๕๕.๐๐ ๑,๑๔๒.๐๐ ๗๔.๑% ๒,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๖ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก - ๔๐๐.๐๐ - ๑๐๐% ๑,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา - ๖๐๐.๐๐ - ๑๐๐% ๕,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

- ๔,๕๒๐.๐๐ ๒๓,๓๐๐.๐๐ ๒๙% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

     ๒.๙ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - - ๖๕๖.๐๐ ๓๕๗.๓% ๓,๐๐๐.๐๐ 
     ๒.๑๐ ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ - ๑๙๔.๐๐ - ๑๐๐% ๒,๐๐๐.๐๐ 



๑๘ 

 

 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต ๑๘,๙๙๔.๓๒ ๒๐,๗๙๙.๐๐ ๓๓,๕๖๘.๘๐ ๗๗.๒% ๕๙,๕๐๐.๐๐ 
   ๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      
     ๓.๑ ดอกเบี้ย ๑๔๗,๖๖๔.๑๙ ๑๕๗,๘๕๒.๖๔ ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๘.๑% ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๑๔๗,๖๖๔.๑๙ ๑๕๗,๘๕๒.๖๔ ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๘.๑% ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ 
   ๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      
     ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน ๖๑,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๓๐๐.๐๐ ๔๖,๑๐๐.๐๐ ๑๑๐.๔% ๙๗,๐๐๐.๐๐ 
     ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑๐,๓๕๘.๐๐ ๙๗๐.๐๐ ๑,๔๖๖.๔๒ ๑๐๔.๕% ๓,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๗๑,๓๕๘.๐๐ ๒๑,๒๗๐.๐๐ ๔๗,๕๖๖.๔๒ ๑๑๐.๒% ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
                                        รวมรำยได้จัดเก็บเอง (ก) ๔๔๕,๑๕๖.๕๔ ๔๕๕,๕๘๑.๓๗ ๕๖๓,๓๓๖.๐๐ ๒๖.๖% ๗๑๓,๕๐๐.๐๐ 
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
   ๑. หมวดภำษีจัดสรร      
     ๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน - - - ๑๐๐% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
      ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ๕,๑๙๘,๖๒๖.๑๖ ๙,๒๙๑,๐๖๖.๓๘ ๘,๓๘๕,๒๑๐.๔๔ ๖.๑% ๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๘๙๐,๒๔๔.๖๒ ๑,๐๑๒,๕๗๔.๔๐ ๑,๐๖๗,๗๖๑.๐๖ ๑๑.๒% ๑,๑๘๗,๘๐๐.๐๐ 
     ๑.๔ ภาษีสุรา ๔๖๖,๙๓๑.๓๘ ๔๗๗,๗๐๓.๗๗ ๕๑๓,๑๐๘.๘๔ ๒๐.๘% ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๕ ภาษีสรรพสามิต ๘๓๙,๑๐๔.๓๐ ๑,๐๔๔,๖๕๕.๔๐ ๖๙๗,๙๒๙.๗๓ ๒๑.๗% ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๖ ค่าภาคหลวงแร่ ๒๒,๘๔๗.๘๑ ๒๖,๐๐๘.๗๗ ๑๔,๐๙๐.๕๕ ๗๗.๔% ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม ๒๖,๑๖๔.๔๔ ๓๑,๗๔๘.๓๐ ๔๕,๔๘๒.๘๕ ๖๐๓.๕% ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๑.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

๑,๒๓๓,๒๔๕.๐๐ ๑,๓๓๑,๑๔๔.๐๐ ๑,๑๙๖,๒๑๒.๐๐ ๑๕.๒% ๑,๓๗๘,๙๔๐.๐๐ 

     ๑.๙ ค่าภาษธีุรกิจเฉพาะ - - ๖๙,๗๐๐.๔๐ ๒๙.๑% ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวดภำษีจัดสรร ๘,๖๗๗,๑๖๓.๗๑ ๑๓,๒๑๔,๙๐๑.๐๒ ๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๑.๗% ๑๓,๔๐๑,๗๔๐.๐๐ 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ข) 

๘,๖๗๗,๑๖๓.๗๑ ๑๓,๒๑๔,๙๐๑.๐๒ ๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๑.๗% ๑๓,๔๐๑,๗๔๐.๐๐ 

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      



๑๙ 

 

 

   ๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
     ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

๓,๒๙๙,๔๑๒.๐๐ ๓,๙๑๕,๖๓๐.๐๐ ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๑๐.๗% ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๒๙๙,๔๑๒.๐๐ ๓,๙๑๕,๖๓๐.๐๐ ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๑๐.๗% ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ๓,๒๙๙,๔๑๒.๐๐ ๓,๙๑๕,๖๓๐.๐๐ ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๑๐.๗% ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทั้งหมด (ก+ข+ค) ๑๒,๔๒๑,๗๓๒.๒๕ ๑๗,๕๘๖,๑๑๒.๓๙ ๑๖,๖๑๕,๒๔๐.๘๗ ๑๒.๐ % ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
 

 
  ๒๔ 



๒๐ 

 

 

 
รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 

งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

============================================================= 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น    ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐  บำท  แยกเป็น 
ก. รำยได้จัดเก็บเอง                                                                       รวมทั้งสิ้น    ๗๑๓,๕๐๐.๐๐  บำท 
   ๑. หมวดภำษีอำกร (๔๑๑๐๐๐)     รวม ๓๕๙,๐๐๐    บำท 
     ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๔๑๑๐๐๑) จ านวน ๑๗๒,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

     ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่(๔๑๑๐๐๒) จ านวน ๖๕,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

     ๑.๓ ภาษีป้าย (๔๑๑๐๐๓) จ านวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน ๒,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

   

   ๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต (๔๑๒๐๐๐) รวม ๕๙,๕๐๐  บำท 
      ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ จ านวน ๑,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน ๒,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์ฉุกเฉิน) จ านวน ๑๒,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (๔๑๒๑๒๘) จ านวน ๑,๕๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๒.๕ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (๔๑๒๑๙๙) จ านวน ๒,๐ ๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๒.๖ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจารจรทางบก (๔๑๒๒๐๒) จ านวน ๑,๐๐๐  บาท 



๒๑ 

 

 

      - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

   

      ๒.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน ๕,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

   

      ๒.๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
       - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

จ านวน ๓๐,๐๐๐  บาท 

      ๒.๙ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร       
       - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

จ านวน ๓,๐๐๐  บาท 

      ๒.๑๐ ค่าใบอนุญาตอ่ืน  
       - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ 

 
จ านวน 

๒,๐๐๐  บาท 

   ๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน (๔๑๓๐๐๐)  รวม ๑๙๕,๐๐๐  บำท 
      ๑. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (๔๑๓๐๐๓) จ านวน ๑๙๕,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายรับจริง ณ. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคาดว่าจะ
เพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

   ๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
      ๔.๑ ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา (๔๑๕๐๐๔) จ านวน ๙๗,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการรับไว้คาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (๔๑๕๙๙๙)    จ านวน   ๓,๐๐๐  บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าสามารถ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔๒๐๐๐๐)    รวมทั้งสิ้น    ๑๓,๔๐๑,๗๔๐   บำท 
   ๑. หมวดภำษีจัดสรร (๔๒๑๐๐๐)     รวม ๑๓,๔๐๑,๗๔๐ บำท 
      ๑.๑ ภาษีค่าธรรมเนียมรถหรือล้อเลื่อน (๔๒๑๐๐๑) 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ (๔๒๑๐๐๒) จ านวน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (๔๒๑๐๐๔) จ านวน ๑,๑๘๗,๘๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๔ ภาษีสุรา (๔๒๑๐๐๖) จ านวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ    



๒๒ 

 

 

ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๑.๕ ภาษีสรรพสามิต (๔๒๑๐๐๗) จ านวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๖ ค่าภาคหลวงแร่ (๔๒๑๐๑๒) จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๗ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (๔๒๑๐๑๓) จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   

      ๑.๘ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (๔๒๑๐๑๕) 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวน ๑,๓๗๘,๙๔๐ บาท 

      ๑.๙ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (๔๒๑๐๐๕) 
      - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔๓๐๐๐๐)          รวมทั้งสิ้น        ๔,๕๐๐,๐๐๐   บำท 
   ๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (๔๓๑๐๐๐)  รวม   ๔,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
      ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า (๔๓๑๐๐๒) 

จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

       - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

   

 



๒๓ 

 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
ปี 

....... 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ยอดต่ำง 
(%) 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

แผนงำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๐)       
งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑)       
    งบบุคลำกร        
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ๑,๖๑๖,๓๖๕.๐๐ ๑,๗๙๙,๖๕๔.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ ๐% ๑,๘๗๙,๙๕๐.๐๐ 
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๒,๔๔๓,๙๒๗.๐๐ ๓,๐๕๒,๙๑๖.๐๐ ๒,๔๙๐,๕๔๐.๐๐ ๕.๕% ๒,๖๒๙,๒๔๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๑,๗๙๙,๒๗๖.๐๐ ๓๔๕,๘๕๗.๐๐ ๖๙๓,๖๐๐.๐๐ - ๑๔.๔% ๕๙๓,๖๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๗๓๘,๑๙๑.๐๐ ๑,๑๒๖,๔๔๒.๘๘ ๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓.๒% ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๒๒๑,๗๘๐.๖๑ ๒๑๗,๒๘๗.๐๐ ๔๗๐,๐๐๐.๐๐ - ๒.๑% ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าสาธารณูปโภค        
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๑๙๓,๐๒๐.๐๐ ๑๘๐,๙๕๐.๐๐ ๕๘,๓๐๐.๐๐ ๓๕๒.๘% ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
        หมวดรายจ่ายอื่น  - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน        
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๕,๘๘๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๐% ๑๖,๐๐๐.๐๐ 
งำนบริหำรงำนคลัง (๐๐๑๑๓)       
    งบบุคลำกร       



๒๔ 

 

 

        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๙๓๖,๐๒๖.๐๐ ๑,๑๙๘,๖๕๒.๐๐ ๑,๒๖๒,๑๖๐.๐๐ ๗.๙% ๑,๓๖๒,๓๖๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๕๖,๐๗๓.๐๐ ๓๙,๑๙๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒% ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๕๑,๑๕๖.๐๐ ๓๐,๔๔๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ -๔๔.๖% ๖๒,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๔๔,๐๖๘.๐๐ ๕๕,๒๐๓.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าสาธารณูปโภค  ๑๔๐,๔๘๒.๔๗ ๑๕๒,๘๑๖.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๓๘,๔๒๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๙๐๐.๐๐ - ๕๒.๖% ๒๖,๐๐๐.๐๐ 

               รวมแผนงำนบริหำรทั่วไป  ๘,๓๙๔,๖๖๕.๐๘ ๘,๒๒๕,๔๐๗.๘๘ ๘,๘๖๗,๔๔๔.๐๐ -๐.๗% ๘,๘๐๕,๑๕๐.๐๐ 
       

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
(๐๐๑๒๑) 

      

    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  - ๔๐๗,๙๔๕.๐๐ ๖๗๓,๖๒๐.๐๐  ๘.๙% ๗๓๓,๘๐๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๐๖,๖๗๐.๐๐ ๕๕,๙๒๒.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๕.๕% ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๙๖,๘๘๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๒.๓% ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๕๙,๐๐๐.๐๐ - ๑๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๖.๖% ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
  รวมแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  ๒๖๒,๕๕๐.๐๐ ๔๘๑,๘๖๗.๐๐  ๑,๓๐๕,๖๒๐.๐๐ - ๕.๕% ๑,๒๓๓,๘๐๐.๐๐ 
       
แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (๐๐๒๑๑)       



๒๕ 

 

 

    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๙๔,๗๖๐.๐๐ - ๒๒๑,๘๘๐.๐๐ - ๑๐๐% - 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  - - ๒๘,๘๐๐.๐๐ - ๑๐๐% - 
        หมวดค่าใช้สอย       
        หมวดค่าวัสดุ   - - ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าที่ดอนและสิ่งก่อสร้าง  - - - ๑๐๐% ๔๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (๐๐๒๑๒)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๘๑,๗๐๐.๐๐ ๑๒๓,๖๐๐.๐๐ ๑๑๓.๕% ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน       
        หมวดค่าใช้สอย  ๒๓๘,๔๒๒.๐๐ ๓๐๓.๙๖๕.๐๐ ๑๙๑,๒๐๐.๐๐ - ๑๓.๓% ๑๖๕,๖๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   - - ๑๓๗,๓๔๐.๐๐ - ๙.๓% ๑๒๔,๕๖๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  - - ๑๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐% ๕,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๓๒,๙๐๐.๐๐ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ - ๙.๕% ๒๐๔,๔๐๐.๐๐ 
                                   รวมแผนงำนกำรศึกษำ  ๖๗๔,๐๘๒.๐๐ ๕๗๗,๖๖๕.๐๐ ๙๖๘,๘๒๐.๐๐ ๒๕.๓% ๑,๒๑๔,๕๖๐.๐๐ 

        
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐)       
งำนบริกำรสำธำรณะสุขและงำนสำธำรณะสุขอ่ืน 
(๐๐๒๒๓) 

      

    งบด ำเนินกำร       



๒๖ 

 

 

        หมวดค่าตอบแทน       
        หมวดค่าใช้สอย  - ๘,๔๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๙๒๔.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓% ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  - ๗๕,๐๐๐.๐๐ -  - 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๙๐,๐๐๐.๐๐ 
                                รวมแผนงำนสำธำรณสุข  ๑๔๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐๖,๓๒๔.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๒% ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๙๔,๖๔๐.๐๐ ๑๙๔,๓๗๐.๐๐ ๒๗๕,๑๖๐.๐๐  ๘.๘% ๒๙๙,๕๒๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  - - ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๓% ๕๒,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย       
        หมวดค่าวัสดุ        
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๒)       
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
        หมวดรายจ่ายอ่ืน  - - ๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
                           รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์  ๑๙๔,๖๔๐.๐๐ ๑๙๔,๓๗๐.๐๐ ๓๗๑,๑๖๐.๐๐ ๐.๐๙% ๓๗๑,๕๒๐.๐๐ 

       
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)       
    งบบุคลำกร       



๒๗ 

 

 

        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๕๘๓,๗๐๗.๐๐- ๙๒๒,๘๒๓.๐๐ ๙๔๘,๗๘๐.๐๐ - ๙.๙% ๘๕๔,๖๔๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๔๒,๒๗๙.๐๐ ๔๕,๕๒๐.๐๐ ๗๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓.๖% ๘๓,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๒๑๕,๘๘๐.๐๐ ๒๗๒,๓๑๒.๐๐ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๔.๐% ๔๘๑,๓๕๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๕๕,๐๖๗.๐๐ ๑๕๗,๔๓๖.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๑.๖% ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
       หมวดค่าครุภัณฑ์  ๗๖,๕๑๐.๐๐ ๘๘,๙๐๐.๐๐ ๗๙,๗๐๖.๐๐ - ๗๓.๖% ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
        หมวดรายจ่ายอื่น  - - - ๑๐๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  - - - ๑๐๐% ๕๐,๗๘๐.๐๐ 
งำนไฟฟ้ำถนน (๐๐๒๔๒)       
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๓๒๗,๓๔๓.๐๐ ๙๕๕,๕๑๙.๗๙ ๑,๐๕๗,๐๐๐.๐๐  ๒๒.๙% ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๓)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน       
        หมวดค่าใช้สอย  - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ        
                             รวมแผนงำนเคหะและชุมชน  ๑,๓๐๐,๗๘๖.๐๐ ๒,๔๔๒,๕๑๐.๗๙ ๓,๑๔๘,๔๘๖.๐๐ - ๕.๖% ๒,๙๗๐,๗๗๐.๐๐ 

       
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๐)       
งำนส่งเสริมและสนับสนุนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
(๐๐๒๕๒) 

      

    งบด ำเนินกำร       



๒๘ 

 

 

        หมวดค่าตอบแทน       
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๙,๔๐๘.๐๐ ๒๑,๗๒๘.๐๐ ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๘.๖% ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๐๔,๑๒๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ - ๖๗.๒% ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
                  รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน  ๑๒๓,๕๒๘.๐๐ ๙๑,๗๒๘.๐๐ ๕๖๗,๐๐๐.๐๐ - ๑๙.๗% ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
(๐๐๒๖๐) 

      

งำนกีฬำและนันทนำกำร (๐๐๒๖๒)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน       
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๘๗,๐๘๓.๐๐ ๓๐,๒๘๘.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๕๙,๙๐๐.๐๐ - ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๕๐,๐๐๐.๐๐ - - ๑๐๐% ๘,๐๐๐.๐๐ 
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  -  -   
        หมวดค่าใช้สอย  ๗๘,๐๙๖.๐๐ ๖๓,๐๓๔.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓.๕% ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ        
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๖.๖% ๖๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร  ๔๑๐,๐๗๙.๐๐ ๑๑๘,๓๒๒.๐๐ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐.๘% ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ 
       

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (๐๐๓๑๐)       



๒๙ 

 

 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (๐๐๓๑๒)       
    งบลงทุน       
       หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑,๖๘๙,๔๕๖.๐๐ ๑,๔๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐   ๔.๘% ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
                  รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  ๑,๖๘๙,๔๕๖.๐๐ ๑,๔๒๙,๖๐๐.๐๐ ๑,๔๓๑,๐๐๐.๐๐   ๔.๘% ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  

       
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐)       
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (๐๐๓๒๑)       
    งบบุคลำกร       
       หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๙๔,๖๔๐ ๑๓๙,๓๔๙.๐๐ ๒๕๔,๔๐๐.๐๐ ๑๐.๒%  ๒๘๐,๔๔๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
       หมวดค่าตอบแทน  - - ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๐% ๓๖,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดค่าใช้สอย  - - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๕๐% ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดค่าวัสด ุ   ๒,๕๓๐.๐๐ ๕,๔๙๔.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
       หมวดค่าครุภัณฑ์  - - ๔,๒๐๐.๐๐ ๑๙% ๕,๐๐๐.๐๐ 
                                 รวมแผนงำนกำรเกษตร  ๑๙๗,๑๗๐.๐๐ ๑๔๔,๘๔๓.๐๐ ๔๓๔,๖๐๐.๐๐ - ๕.๓% ๔๑๑,๔๔๐.๐๐ 

       
แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐)       
    งบกลำง (๐๐๔๑๑)       
       หมวดงบกลาง  ๖๗๖,๒๙๒.๐๐ ๗๑๗,๑๘๕.๐๐ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๘% ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ  ๙๔,๖๓๙.๐๐ ๑๓๔,๓๙๖.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
                                    รวมแผนงำนงบกลำง  ๗๗๐,๙๓๑.๐๐ ๘๕๑,๕๘๑.๐๐ ๙๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๑% ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมทุกแผนงำน  ๑๔,๑๖๔,๘๘๗.๐๘ ๑๔,๗๖๔,๒๑๘.๖๗ ๑๘,๘๖๔,๑๓๐.๐๐ - ๑.๓% ๑๘,๖๑๕,๒๔๐.๐๐ 
 
 



๓๐ 

 

 

ข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้   จังหวัดพะเยำ 

 

งบ หมวด แผนงำน
บริหำรงำน

ทั่วไป 

แผนงำน
รักษำควำม
สงบภำยใน 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำน
สำธำรณ 

สุข 

แผนงำน
สังคม

สงเครำะห ์

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงำน
กำรศำสนำ
วัฒนธรรม

และ
นันทนำกำร 

แผนงำน
อุตสำหกรร
มและโยธำ 

แผนงำน
กำรเกษต
ร 

งบกลำง รวม 

งบกลำง งบกลำง - - - - - - - - - - ๘๑๐,๐๐๐ ๘๑๐,๐๐๐ 
บ ำเหน็จ/
บ ำนำญ 

- - - - - - - - - - ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

งบ
บุคลำกร 

เงินเดือนฝ่ำย
กำรเมือง 

๑,๘๗๙,๙๕๐ - - - - - - - - - - ๑,๘๗๙,๙๕๐ 

เงินเดือนฝ่ำย
ประจ ำ 

๓,๙๙๑,๖๐๐ ๗๓๓,๘๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ - ๒๙๙,๕๒๐ ๘๕๔,๖๔๐ - - - ๒๘๐,๔๔๐ - ๖,๔๒๔,๐๐๐ 

งบด ำ 
เนินกำร 

ค่ำตอบแทน ๗๐๕,๖๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ๕๒,๐๐๐ ๘๓,๐๐๐ - - - ๓๖,๐๐๐ - ๙๒๖,๖๐๐ 
ค่ำใช้สอย ๑,๑๕๒,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๑๖๕,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๕๐๑,๓๕๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ - ๒,๙๗๘,๙๕๐ 
ค่ำวัสดุ ๕๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๔,๕๖๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - ๑,๑๒๔,๕๖๐ 
ค่ำ
สำธำรณูปโภค 

๒๑๐,๐๐๐ - - - - - - - - - - ๒๑๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ๒๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - ๒๑,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ - ๓๓๑,๐๐๐ 
ค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

- - ๔๒๑,๐๐๐ - - - - - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - ๑,๙๒๑,๐๐๐ 

งบรำย 
จ่ำยอื่น 

รำยจ่ำยอื่น ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - - ๖๐,๐๐๐ 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน ๑๖,๐๐๐ - ๒๐๔,๔๐๐ ๙๐,๐๐๐ - ๑,๓๕๐,๗๘๐ ๓๕,๐๐๐ ๗๓,๐๐๐ - - - ๑,๗๖๙,๑๘๐ 

รวม ๘,๘๐๕,๑๕๐ ๑,๒๓๓,๘๐๐ ๑,๒๑๔,๕๖๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๓๗๑,๕๒๐ ๒,๙๗๐,๗๗๐ ๔๕๕,๐๐๐ ๔๔๓,๐๐๐ ๑,๓๖๐,๘๓๔ ๔๑๑,๔๔๐ ๙๙๐,๐๐๐ ๑๘,๖๑๕,๒๔๐ 



๓๑ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๘,๘๐๕,๑๕๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑) ส ำนักงำนปลัด รวม ๖,๙๕๒,๗๙๐ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๔,๕๐๙,๑๙๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว รวม ๔,๕๐๙,๑๙๐ บำท 
       ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) (๕๒๑๐๐๐) รวม ๑,๘๗๙,๙๕๐ บำท 
           ๑.๑ เงินเดือนนายก อบต./รองนายก (๒๑๐๑๐๐)           
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ ๒๐,๔๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐ บาท รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาทต่อคน 
จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๖๙,๒๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๕๑๔,๐๘๐ บาท 

           ๑.๒ เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (๒๑๐๒๐๐)              
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน 
๒๑,๐๐๐ บาท รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ 
๘๘๐ บาทต่อคน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท 

          ๑.๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก (๒๑๐๓๐๐)                           
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ ๘๘๐ บาทต่อคน 
จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท 

          ๑.๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
(๒๑๐๔๐๐)                           
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

จ านวน ๘๖,๔๐๐ บาท 

          ๑ .๕  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
(๒๑๐๖๐๐)                         
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วย 
               ๑) ประธานสภา ฯ เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน 
เป็นเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท  
               ๒) รองประธานสภา ฯ เดือนละ ๙,๑๘๒ บาท จ านวน ๑๒ 

จ านวน ๑,๑๙๕,๒๓๐ บาท 



๓๒ 

 

 

เดือน เป็นเงิน ๑๑๐,๑๘๔ บาท 
               ๓) เลขานุการสภา ฯ เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน 
เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 

   

               ๔) สมาชิกสภา ฯ จ านวน ๑๐ คน เดือนละ ๗,๒๐๐ บาทต่อคน 
จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท  
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

   

       ๒. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๒๒๐๑๐๐) รวม ๒,๖๒๙,๒๔๐ บำท 
           ๒.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๑,๗๗๑,๑๘๐ บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าส านักงานปลัด บุคลากร จนท.วิเคราะห์ฯ จนท.บริหารงาน
ทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป           

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          ๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐)  จ านวน ๒๑๘,๔๐๐ บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้า
ส านักงานปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   

           ๒.๓ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (๒๒๐๔๐๐) จ านวน ๒๓๒,๙๒๐ บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

 
 

 
 

 
 

           ๒.๓ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า (๒๒๐๕๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๗,๓๒๐ บาท 

           ๒.๔ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน ๓๖๐,๓๖๐ บาท 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป    

 
 

 
 

 
      

           ๒.๔ เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๙,๐๖๐ บาท 

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๒,๑๔๓,๖๐๐ บาท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)        
       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) 

รวม 
จ านวน 

๕๙๓,๖๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

บาท 
บาท 



๓๓ 

 

 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓) ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ค่า
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

  
 

 
 
 
 
 
 

       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

       ๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๒๑๓,๖๐๐ บาท 

       ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑,๐๙๐,๐๐๐ บำท 
       ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๕๐,๐๐๐ บำท 
            ๑.๑ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียมป้าย ยาน 
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยว 
กับการด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

            ๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้าง
เหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดท าของ และค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) รวม ๗๐,๐๐๐ บำท 
            ๒.๑ ค่ารับรอง 
               ๑) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล                      
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล ในการนิเทศงาน ตรวจงาน การเยี่ยมชมหรือ

รวม 
จ านวน 

 
 

๗๐,๐๐๐  
๔๐,๐๐๐ 

 
 

บาท 
บาท 

 
 



๓๔ 

 

 

ศึกษาดูงาน เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของช าร่วย ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
               ๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                     
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา อบต.เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและค่าบริการอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   

 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

บาท 

       ๓. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๘๐๐,๐๐๐ บำท 

            ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้                                                              
               ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่ งเสริมการบริหารจัดการให้ มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน้า ๓๘ ของพนักงานส่วนต าบลและผู้มี
สิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ 

จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

            ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

            ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การบ ารุง รักษา 
การจัดหา อุปกรณ์และการพัฒนาระบบการสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บ
ไซด์ หอกระจายข่าว ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
              ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนว
ทางการพัฒนา ๕.๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
หน้า ๓๙ 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

            ๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทั้ง
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเช่น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

จ านวน 
 

๔๐๐,๐๐๐ บาท 



๓๕ 

 

 

              ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนว
ทางการพัฒนา ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ หน้า ๓๘ 
       ๔. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๔๖๐,๐๐๐ บำท 
       ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงานของ
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของ อบต. เช่น 
แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

       ๓. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น หรือสาร
หล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
๑๕๐,๐๐๐ บาท และส าหรับเป็นส่วนผสมและเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องพ้น
หมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์ และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ของ อบต.ดอนศรี
ชุม จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

       ๔. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ สี ไม้อัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

       ๕. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิว 
เตอร์ หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก 
และอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในส านักงานของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน    
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 
       ๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๔๑๐๑๐๐) 

รวม 
รวม 
รวม 

๒๖๔,๐๐๐ 
๒๖๔,๐๐๐ 
๒๖๔,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บำท 



๓๖ 

 

 

           ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานเลื่อน(บนกระจก ล่างทึบ) 
ส าหรับห้องท างานของสมาชิกสภา จ านวน ๑ หลัง คุณลักษณะและราคา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาหลังละ ๖,๐๐๐ บาท ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๖,๐๐๐ บาท 

          ๑.๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม แบบตรง ขารูปตัว L ขนาด 
๑๕๐ x ๗๕ x ๗๕ ซม. จ านวน ๓ ตัว คุณลักษณะและราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงานชนิดเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต ( 
๑๓๗ x ๖๖ x ๗๕ ซม.)แบบ ๗ ลิ้นชัก หน้าโต๊ะเป็นแผ่น PVC มีที่พักเท้า 
จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคา
ท้องตลาด) ราคาตัวละ ๖,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                            
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก ขนาด ๑๐๗.๕ x 
๖๗ x ๗๕.๓ ซม. แบบ ๔ ลิ้นชัก หน้าโต๊ะเป็นแผ่น PVC มีที่พักเท้าจ านวน ๒ 
ตัว คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) 
ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๖๑,๐๐๐ บาท 

          ๑.๓ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ชนิดบุนวมฟองน้ าหุ้มผ้า
หรือวัสดุสังเคราะห์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับโช๊คไฮโดรลิค พนักพิงสูง ขาท าจาก
เหล็กชุบโครเมียม จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคา
ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานงาน ชนิดบุนวมฟองน้ าหุ้มผ้า
หรือวัสดุสังเคราะห์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับโช๊คไฮโดรลิค ขาท าจากเหล็กชุบ
โครเมียม จ านวน ๖ ตัว คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคาตัวละ 
๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๔ ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ส าหรับใช้ในส านักงาน จ านวน 
๑ ชุด คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคาตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๕ ค่าจัดซื้อพัดลมส านักงาน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร เป็นพัดลมชนิดติดผนัง ขนาด 
16” จ านวน ๑๐ ตัว คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคาตัวละ 

จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 



๓๗ 

 

 

๑,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
          ๑.๖ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน       ๑๓๐,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              บาท 

งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๑๐๐๐) 
      ๑. ค่าจ้างท่ีปรึกษา (๕๕๑๐๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

รวม 
จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๑๖,๐๐๐ บำท 
   หมวดเงินอุดหนุ (๕๖๑๐๐๐) รวม ๑๖,๐๐๐ บำท 
       ๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) 
          ๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง 

รวม 
จ านวน 

๑๖,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่น/ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับท้องถิ่น/
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
            ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนว
ทางการพัฒนา ๕.๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
หน้า ๓๙ ทั้งนี้ โครงการจะด าเนินการได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๘ 

 

 

 
งำนบริหำรงำนคลัง (๐๐๑๑๓) (กองคลัง) 

 
รวม 

 
๑,๘๕๒,๓๖๐ 

 
 บำท 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๑,๓๖๒,๓๖๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว รวม ๑,๓๖๒,๓๖๐ บำท 
       ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑,๓๖๒,๓๖๐ บำท 
          ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๑,๓๒๐,๓๖๐ บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

   
 
 

           ๑.๒ เงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายไดป้รากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๔๖๔,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) 
       ๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

รวม 
จ านวน 

๑๑๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

       ๒. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๗๒,๐๐๐ บาท 

       ๓. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง  

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๖๒,๐๐๐ บำท 
       ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๐,๐๐๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียมป้ายยาน 
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๕๒,๐๐๐ บำท 

           ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 



๓๙ 

 

 

              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่ งเสริมการบริหารจัดการให้ มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน้า ๓๘ 
           ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเช่น โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการพัสดุ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 

จ านวน 
 
 
 
 
 

รวม 

๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

บาท 
 
 
 
 
 

บำท 
       ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงานกอง
คลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ชุดกาแฟ น้ ายาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

       ๓. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในส านักงานกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๒๑๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วย 
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

      ๒. ค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  

จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 



๔๐ 

 

 

      ๓. ค่าน้ าประปา (๓๔๐๒๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าประปาส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน  ๒๕,๐๐๐ บาท 

      ๔. ค่าไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

      ๕. ค่าบริการทางด้านโทรมนาคม (๓๔๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอ่ืน ๆ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

งบลงทุน    
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 
       ๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๔๑๐๑๐๐) 

รวม 
รวม 
รวม 

๒๖,๐๐๐ 
๒๖,๐๐๐                                                                                  

       ๑๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท
บำท 

          ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เอกสารชนิด ๒ บาน จ านวน ๒ ตู้ 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตู้
ละ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง    

   

          ๒. ค่ำครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
          ๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รวม 
จ านวน 

๑๖,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๗ ราคา
เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHZ หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 
                - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๔ GB 
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีดว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๖๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
                - มี DVD –RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T หรอืดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ชอง 
                - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
 

   



๔๑ 

 

 

 
รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๐) 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๑,๒๓๓,๘๐๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๑) รวม ๑,๒๓๓,๘๐๐ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๗๓๓,๘๐๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว    รวม ๗๓๓,๘๐๐ บาท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๗๓๓,๘๐๐ บำท 
          ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๒๒๐,๙๒๐ บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  

 
 

 
 

 
 

           ๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา พนักงานดับเพลิง จ านวน ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน   
           ๑.๓ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 

๔๕๒,๘๘๐ 
 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐  

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐ บาท 
       ๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
       ๒. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
 

 จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 
 
 
 
 

บาท 



๔๒ 

 

 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)            
       ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวดรำย 
จ่ำยอ่ืน (๓๒๐๓๐๐)         
          ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิการ อปพร.  

  ๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในกิจการ อปพร. เช่น การฝึกทบทวน  
การับสมาชิก อปพร.เพ่ิม เป็นต้น  จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

  ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า ๓๔ 

รวม 
รวม 

 
จ านวน 

๓๔๐,๐๐๐ 
๒๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

 
บาท 

             ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
สาธารณะในระดับต่าง ๆ เช่น ฝึกซ้อมแผนอุทกภัย แผนอัคคีภัย ฯลฯ จ านวน  
๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียว 
กับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๓ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติหน้า ๓๓ 

   
 
 
 
 
 
 

            ๓) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วัน อป
พร. จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า ๓๔ 

   

          ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ใช่วงเทศกาลส าคัญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
             ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
ความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๔ พัฒนาระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน้า ๓๕ 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

         ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 



๔๓ 

 

 

             ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ๓.๒ 
การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๙ 
         ๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายในและปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้ า และบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร หน้า ๑๗ 

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

      ๒. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
      ๑. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เช่นชุด อปพร. 
ชุดดับเพลิง ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  
       ๒. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๕๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น สายสูบน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
       ๓. ค่าวัสดุอื่น ๆ (๓๓๑๗๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น ป้ายสัญญาณเตือนต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 
 

งบลงทุน 
   หมวดครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 
บาท 

       ๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๔๑๐๑๐๐) รวม ๕,๐๐๐ บำท 
          ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน จ านวน ๑ หลัง 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาหลัง

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 



๔๔ 

 

 

ละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
       ๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)      
          ๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) จ านวน 
๑ เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒๕๕๗ ราคา
เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ มีความละเอียดในการ
พิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่
น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า
ต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรศกึษำ (๐๐๒๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น ๑,๒๑๔,๕๖๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (๐๐๒๑๑) (ส ำนักงำนปลัด) รวม ๔๕๑,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร(๕๓๐๐๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐  บำท 
      ๑. ค่ำวัสดุส ำนักงำน (๓๓๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้ 
            ๑) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และวารสารตามโครงการ
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และวารสารอ่ืน ๆ ประจ าส านักงาน และ
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
          ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพแนวทางการพัฒนา ๕.๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หน้า ๓๙ 

จ ำนวน 
 

    
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 บำท 
 
 

งบลงทุน รวม ๔๒๑,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๔๒๑,๐๐๐ บำท 
      ๑. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (๔๒๐๘๐๐) 
           ๑.๑ ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งหลวงพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
          ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ดังนี้ 
              ๑) โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดประตูหน้าต่าง ขนาด 
๑.๖๕ x ๓.๒๐ เมตร จ านวน ๒บาน ขนาด๑.๖๕x๒.๑๐ เมตร จ านวน ๗ 
บาน ขนาด ๑.๖๕ x ๑.๖๐ เมตร จ านวน ๒บาน ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จ านวนเงิน 
๓๕,๐๐๐ บาท 
              ๒) โครงการถมดินปรับพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
พัฒนา ขนาดพ้ืนที่ ประมาณ ๓๖๕.๒๕ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า ๒๒๐.๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) ตามแบบแปลนและประมาณ
การของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
              ๓) โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร ตามแบบแปลน

รวม 
จ านวน 

๔๒๑,๐๐๐ 
๔๒๑,๐๐๐ 

บำท 
บาท 



๔๖ 

 

 

และประมาณการของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จ านวน
เงิน ๓๕๖,๐๐๐ บาท               
 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมกำรศึกษำ (๐๐๒๑๒) (ส ำนักงำนปลัด) รวม ๗๖๓,๕๖๐  บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๒๖๔,๐๐๐  บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวน ๒๖๔,๐๐๐  บำท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) 
          ๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก จ านวน ๒  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการ 
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา 
           ๑.๒ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานตามภารกิจ  
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน ๑ อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา 

รวม 
จ านวน 

 
 
 

จ านวน 

๒๖๔,๐๐๐ 
๒๑๖,๐๐๐ 

 
 
 

๔๘,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

 
 
 

 บาท 

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๒๙๐,๑๖๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๖๕,๖๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
           ๑.๑ ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 
              ๑) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ผดด. จ านวน ๔ คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ 
บาทต่อปี เป็นเงิน ๘,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
               ๒) ค่าอาหารกลางวัน    
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา จ านวน ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาทต่อวัน จ านวน ๒๘๐.วัน เป็น
เงิน ๖๗,๒๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง จ านวน ๑๔ คน ๆ ละ ๒๐ 
บาทต่อวัน จ านวน ๒๘๐.วัน เป็นเงิน ๗๘,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  
                ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า ๒๓ 

รวม 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๕,๖๐๐ 
 

๑๖๕,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

บำท 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ๓) ค่าส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
                 - เพ่ือจ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตาม

   



๔๗ 

 

 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  
    หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
       ๑. ค่ำอำหำรเสริมนม (๓๓๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. 
และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้  
               ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงจ านวน  ๓๗ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท/วัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๗๐,๙๐๐ บาท 
               ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งจ านวน  ๑๔ คน ๆ ละ ๗.๓๗ 
บาท/วัน จ านวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐ บาท 
               ๓) ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงจ านวน ๑๒ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท/
วัน จ านวน ๒๘๐ วัน เป็นเงิน ๒๔,๗๗๐ บาท  
            ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ส่งเสริม
การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า ๒๓ 

รวม 
รวม 

๑๒๔,๕๖๐ 
๑๒๔,๕๖๐ 

บำท 
บำท 

งบลงทุน 
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๑๔๐๐๐) 
      ๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๔๑๐๑๐๐) 
         ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ เอกสารชนิด ๒ บาน จ านวน ๑ หลัง 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคา
หลังละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา 

รวม 
รวม 

     รวม 
  จ านวน 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บำท 
บาท 

 
 
 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๒๐๔,๔๐๐ 
๒๐๔,๔๐๐ 

บำท 
บำท 

      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) 
          ๑.๑ อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง (สป) 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งตาม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง 
          ๑.๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง (สป) 
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงตามโครงการ 
สนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน ๑๙๒,๔๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม 
ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือ

รวม 
จ านวน 

 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

๒๐๔,๔๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
 

๑๙๒,๔๐๐ 
 
 
 
 
 
 

บำท 
บาท 

 
 

บาท 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 

พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น หน้า ๒๓     
 
 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น   

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) รวม ๒๒๐,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑๓๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๓๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
         ๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
           ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๕ การส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า ๒๕ 

รวม 
 

จ านวน 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๐๐,๐๐๐  บำท 
      ๑. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) 
         ๑.๑ ค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลายส าหรับจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
         ๑.๒ ค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันป้องกันและก าจัดยุง
ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
         ๑.๓ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ส าหรับประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
จ านวน 

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

 
 

 บาท 
 
 

 บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๙๐,๐๐๐  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๙๐,๐๐๐  บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ (๖๑๐๔๐๐) รวม ๙๐,๐๐๐  บำท 
         ๑.๑ อดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  จ านวน ๙๐,๐๐๐  บาท 



๔๙ 

 

 

            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน จ านวน ๖ หมู่บ้าน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
           ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๕ การส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า ๒๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๕๐ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๓๗๑,๕๒๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๑) (ส ำนักงำนปลัด)        รวม    ๓๕๑,๕๒๐  บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)        รวม    ๒๙๙,๕๒๐  บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว        รวม    ๒๙๙,๕๒๐  บำท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐)           
         ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) 

       รวม 
    จ านวน 

   ๒๙๙,๕๒๐ 
    ๒๙๙,๕๒๐ 

 บำท 
 บาท 

            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ นักพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  

   

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐)        รวม      ๕๒,๐๐๐  บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)        รวม      ๕๒,๐๐๐  บำท 
       ๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
       ๒. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)  
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

    จ านวน 
 
 
 
     

จ านวน 
 
 

      ๔๒,๐๐๐ 
 
 
 
       

๑๐,๐๐๐ 

 บาท 
 
 
 
  

บาท 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๒)        รวม       ๒๐,๐๐๐ บำท 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)        รวม        ๒๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๑๐๐๐)        รวม        ๒๐,๐๐๐ บำท 
       ๑. รายจ่ายอื่น (๕๕๑๐๐๐) 
          ๑.๑ เงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
            ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การ 
ศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
การจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคง 
หน้า ๒๗  

       รวม 
    จ านวน 

       ๒๐,๐๐๐ 
        ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
บาท 



๕๑ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๒,๙๗๐,๗๗๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) (ส่วนโยธำ) รวม ๑,๖๕๐,๗๗๐ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๘๕๔,๖๔๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว รวม ๘๕๔,๖๔๐ บำท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๘๕๔,๖๔๐ บำท 
          ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐)     จ านวน       ๖๕๙,๗๖๐  บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน         

 
 

 
 

 
 

           ๑.๒ เงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
หัวหน้าส่วนโยธา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน         

   

          ๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยช่างโยธา 
จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
           ๑.๔ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
ผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน         

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

๑๒๘,๘๘๐ 
 
 
 
 

๒๔,๐๐๐ 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๗๐๔,๓๕๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๘๓,๐๐๐ บำท 
       ๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง   
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(ส่วน
โยธา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน         

จ านวน ๖๓,๐๐๐ บาท 

       ๒. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 



๕๒ 

 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๔๘๑,๓๕๐ บำท 
       ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๔๑,๓๕๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่นค่าธรรมเนียมป้าย ยาน 
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยว 
กับการด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
           ๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่ งมิใช่ เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้าง
เหมาเขียนป้าย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

  
         
      

๑๓๑,๓๕๐ 

บาท 
 
 
 
 
 

บาท 

       ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๔๐,๐๐๐ บำท 

           ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรานได้ 
             ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงาน
เคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน้า ๓๘ 

จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

       ๓. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บำท 

    หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๔๐,๐๐๐  บำท 
         ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงาน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

จ านวน ๔๐,๐๐๐  บาท 

         ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก

จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 



๕๓ 

 

 

ชนิด ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล (ส่วนโยธา) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         
         ๓. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
แปลงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่ วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 

งบลงทุน    
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

    ๒๑,๐๐๐ 
     ๒๑,๐๐๐ 

 บำท 
 บำท 

       ๑. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (๔๑๐๕๐๐) 
           ๑.๑ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต SLUMP TEST 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
SLUMP TEST จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐ 
บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
           ๑.๒ ค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อเก็บตัวอย่างลูกปูน (Molds) 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแบบหล่อเก็บตัวอย่างลูกปูน (Molds) 
(แบบหล่อคอนกรีต) ชนิดเหล็กรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ 
เซนติเมตร จ านวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐ 
บาท เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 

จ านวน 

      ๑๒,๐๐๐ 
       ๕,๕๐๐ 

 
 
 
 
 

๖,๕๐๐  

 บำท 
 บาท 

 
 
 
 
 

บาท 

      ๒. ครุภัณฑ์ส ำรวจ (๔๑๑๓๐๐) 
          ๒.๑ ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง CST CLL-100 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อล้อวัดระยะทาง ยี่ห้อ CST รุ่น CLL- ๑๐๐  
จ านวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
              ๑. โครงสร้างของล้อท าด้วยวัสดุโลหะแข็งแรงขอบวงหุ้มด้วยยาง 
              ๒. ขนาดเส้นรอบวงล้อ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
              ๓. โครงด้ามท าด้วยวัสดุโลหะแข็งแรงพับเก็บได้มีระบบเบรค
ควบคุม 
              ๔. มีต าแหน่งชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะสามารถแสดงผลการวัด
ระยะทางได ้
              ๕. มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียด
ถึงหน่วย เซนติเมตร     

รวม 
จ านวน 

๙,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๑๐๐๐) 
 

รวม 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

บำท 
 



๕๔ 

 

 

      ๑. ค่าจ้างท่ีปรึกษา (๕๕๑๐๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการตรวจคุณภาพน้ าส าหรับอุปโภคและ
บริโภคในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ 
 

บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๕๐,๗๘๐ บำท 
   หมวดเงินอุดหนุ (๕๖๑๐๐๐) รวม ๕๐,๗๘๐ บำท 
       ๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) 
          ๑.๑ อุดหนุนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 

รวม 
จ านวน 

๕๐,๗๘๐ 
๕๐,๗๘๐ 

บำท 
บาท 

            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
ชุมชนดอกค าใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ทั้งนี้ โครงการจะด าเนินการได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 

   

งำนไฟฟ้ำถนน (๐๐๒๔๒) (ส่วนโยธำ)        รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐  บำท 
   งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บำท 
      หมวดเงินอุดหนุน (๕๓๓๐๐๐)        รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐  บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐)        รวม ๑,๓๐๐,๐๐๐  บำท 
          ๑.๑ อดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังพะเยา ตาม
โครงการ ดังนี้ 
             ๑) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ ๔ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่อง เที่ยวและการ
ลงทุน หน้า ๑๕ 

        รวม 
 
 
     
 

   ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
     

 บาท 
 
 
  
  
 

             ๒) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ ๓ ตามถนนสายบ้าน
ทุ่ง – บ้านทุ่งหลวง(สายข้างล าเหมืองพญาอินทร์ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่อง 
เที่ยวและการลงทุน  

   

            ๓) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ ๙ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐    



๕๕ 

 

 

บาท ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
              ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่อง เที่ยวและการลงทุน 
หน้า ๑๖ 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๓) (ส ำนักงำนปลัด)        รวม        ๒๐,๐๐๐  บำท 
  งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐)        รวม        ๒๐,๐๐๐  บำท 
     หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)        รวม      ๒๐,๐๐๐  บำท 
       ๑. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน (๓๒๐๓๐๐) 

       รวม      ๒๐,๐๐๐  บำท 

           ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการกิจกรรม/โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
            ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมแนวทางการพัฒนา ๓.๒ การบริหารจัดการ
มลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม หน้า ๒๘ 

    จ านวน 
 
 
 
 

      ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

 บาท 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน (๐๐๒๕๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๔๕๕,๐๐๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒)        รวม    ๔๕๕,๐๐๐  บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 

       รวม 
       รวม 

   ๔๒๐,๐๐๐ 
   ๔๒๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บำท 

      ๑. ค่ำรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) 
         ๑.๑ ค่าด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ด าริ   
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระราชินีนาถ รวมทั้งเชื้อพระวงศ์อ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
              ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ
องค์ การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 
๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างอาชีพในชุมชนหรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หน้า 
๑๗ 

       รวม 
    จ านวน 

     ๕๐,๐๐๐ 
      ๒๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

         ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระ 
มหากษัตริย์ 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๑ การ
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ หน้า ๓๐ 

    จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
         ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเมืองน่าอยู่ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินพัฒนาต าบลตามโครงการเมืองน่าอยู่ 
         ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น การบ าบัด การฝึกอาชีพ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ

       รวม 
 

    จ านวน 
 

    จ านวน 

   ๓๗๐,๐๐๐ 
       

     ๕๐,๐๐๐ 
       

     ๕๐,๐๐๐ 

 บำท 
 

 บาท 
 

 บาท 



๕๗ 

 

 

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๒ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 
๕๒ 
         ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการออกพ้ืนที่บริการประชาชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินในการออกพ้ืนที่บริการประชาชน เช่น
โครงการ อบต.สัญจร การจัดท าแผน ฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๒ การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ หน้า ๓๗ 

    จ านวน       ๓๐,๐๐๐  บาท 

         ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการท างานเพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมกระบวนการท างานเพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ ตามโครงการ 
             ๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดท าทบทวน 
ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
              ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์ การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๒.๒ การส่งเสริมและสร้างองค์
ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า ๒๒ 
             ๒) โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๒๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
              ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์ การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 
๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๒ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วม
ของ อปท. และทุกภาคส่วนในท้องถิ่น หน้า ๓๗ 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๒.๕ ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                     
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ตามโครงการ  
            ๑) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
            ๒) โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ ให้กับผู้น าชุมชน สมาชิกต ารวจ

จ านวน 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

บ้าน และอปพร.ในเขตพ้ืนที่ แบบบูรณาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชา 
คมอาเซียน จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน 
แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์ การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม ๒.๗ ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชนให้มีทักษะ
ชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน้า ๒๗ 
         ๒.๖ ค่าใช้จ่ายตามโครงการหนึ่งดวงใจ...ให้ประชาชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการหนึ่งดวงใจ...ให้ประชาชนในทูล 
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
             ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๑ การ
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความปองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ หน้า ๓๐ 
         ๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ของศูนย์ยุติ 
ธรรมชุมชนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
             ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา ๔.๒ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 
๓๒ 

    จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
      

จ านวน 

      ๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒๐,๐๐๐ 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 

         ๒.๘ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและเยาวชน/
สภาเด็กและเยาวชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดตั้งและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ศูนย์เด็กและเยาวชนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๒ การส่งเสริม
และสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๒๒ 
         ๒.๙ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนแบบ ABC เช่นโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ 

    จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

จ านวน 

      ๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

๕๐,๐๐๐ 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บาท 



๕๙ 

 

 

ครอบครัว โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน ผู้ตกเกณฑ์ 
จปฐ. เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างอาชีพในชุมชนหรือตามโตรงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หน้า ๑๘ 
         ๒.๑๐ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา ๕.๒ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม และการมีส่วนร่วม
ของ อปท. และทุกภาคส่วนในท้องถิ่น หน้า ๓๗ 

    จ านวน       ๒๐,๐๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) 
      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) 
         ๑.๑ อุดหนุนที่ท าการอ าเภอดอกค าใต้ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ ตาม
โครงการดังต่อไปนี้ 
              ๑) โครงการจัดงานวันดอกค าใต้งาม ประจ าปี ๒๕๕๙ 
              ๒) โครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนว
ทางการพัฒนา ๒.๑ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หน้า ๒๐ ทั้งนี้โครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 

       รวม 
       รวม 
       รวม 
        รวม 

 
 

    จ านวน 
    จ านวน 

   ๓๕,๐๐๐ 
   ๓๕,๐๐๐ 

     ๑๕,๐๐๐ 
      ๑๕,๐๐๐ 

 
 

      ๑๐,๐๐๐ 
      ๕,๐๐๐ 

 บำท 
 บำท 
 บำท 
 บาท 

 
 

 บาท 
 บาท 

      ๒. เงินอุดหนุนเอกชน (๖๑๐๓๐๐) 
         ๒.๑ อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอนศรีชุม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอนศรีชุมตามโครง  
 

รวม 
    จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
      ๒๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 



๖๐ 

 

 

การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
            ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ขององค์ 
การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๒ การส่งเสริม
และสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม  อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๔๔๓,๐๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น   
 

งำนกีฬำและนันทนำกำร (๐๐๒๖๒) (ส ำนักงำนปลัด)        รวม    ๒๔๘,๐๐๐  บำท 
   งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐)        รวม    ๒๔๘,๐๐๐  บำท 
      หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)        รวม    ๑๘๐,๐๐๐  บำท 
         ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) 
         ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาท้องถิ่นดอกค าใต้สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         
             ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งาน
กีฬาและนนัทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หน้า ๒๔ 

       รวม 
    จ านวน 

   ๑๘๐,๐๐๐ 
    ๑๘๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)        รวม      ๖๐,๐๐๐  บำท 
      ๑. ค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐)  
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม 
แข่งขัน และแจกประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หน้า ๒๔  

    จ านวน       ๖๐,๐๐๐  บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม    ๘,๐๐๐  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)     รวม    ๘,๐๐๐  บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) 
         ๑.๑ อุดหนุนที่ท าการอ าเภอดอกค าใต้ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ ตาม
โครงการกีฬาสร้างความสมานฉันท์ต้านยาเสพติดชิงแชมป์อ าเภอดอกค าใต้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
จ านวน 

 
๘,๐๐๐ 

 
บาท 



๖๒ 

 

 

งานกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้โครงการจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)   
   งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) 

       รวม 
       รวม 

 ๑๙๕,๐๐๐ 
   ๑๓๐,๐๐๐ 

บำท 
 บำท 

       หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
          ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) 
           ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ และพิธีทาง
ศาสนา 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพิธีการ
และวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันลอย
กระทง ประเพณี  วันปี๋ ใหม่ เมือง(วันสงกรานต์ ) รวมทั้งค่าใช้ จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับงานพิธีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏใน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๑ การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า ๑๙ 

       รวม 
       รวม 
    จ านวน 

   ๑๓๐,๐๐๐ 
   ๑๓๐,๐๐๐ 
    ๑๓๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บำท 
 บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)        รวม    ๖๕,๐๐๐  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐)     รวม    ๖๕,๐๐๐  บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) 
         ๑.๑ อุดหนุนที่ท าการอ าเภอดอกค าใต้ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอดอกค าใต้ ตาม
โครงการดังต่อไปนี้ 
              ๑) โครงการจัดงานพิธี/ราชพิธี ประจ าปี ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
              ๒) โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
             ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรม งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปีขององค์การบริหารส่ วนต าบลดอนศรี ชุม  พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการ
พัฒนา ๒.๑ การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
๑๙ และ ๒๐ ทั้งนี้โครงการจะด าเนิน การได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 
          ๑.๒ อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาตาม

       รวม 
    จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

จ านวน 
 

   ๖๕,๐๐๐ 
      ๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

๕๐,๐๐๐ 
 

 บำท 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 



๖๓ 

 

 

โครงการดังต่อไปนี้ 
              ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพ “ค่ายเยาวชน ต้นกล้า สร้างค่านิยม 
๑๒ ประการ” จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
              ๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนวัฒนธรรม “ค่านิยม ๑๒ 
ประการ” จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
              ปรากฏใน แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ๒.๑ การอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า ๒๐ และ ๒๑ ทั้งนี้ โครงการจะ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพะเยาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (๐๐๓๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
   

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (๐๐๓๑๒) รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
งบลงทุน รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร (๔๒๐๘๐๐) 
           ๑.๑ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
              ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

รวม 
จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

       ๒. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (๔๒๐๙๐๐) 
           ๒.๑ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนและ
ประมาณการส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
              ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แนวทาง การพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ
ลงทุน หน้า ๑๔            

รวม 
จ านวน 

๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๘๖,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

           ๒.๒ ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ หน้าอาคารศาลาประชาคม ช่วงที่ 
๑ ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ 
ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๖๓๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการส่วนโยธา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  
              ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แนวทาง การพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ

จ านวน ๒๖๔,๐๐๐ บาท 



๖๕ 

 

 

ลงทุน หน้า ๑๔            
           ๒.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ ๒ (หน้าศาลาอเนก 
ประสงค์ ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร บาท ตามแบบแปลนและประมาณการส่วนโยธาตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้      
             ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทาง การพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 
๑๔ 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

            ๒.๔ ค่าเสริมผิวถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๓ 
(ซอย ประชาสุขสันต์) 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวถนน คสล. ขนาด
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการ
ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
             ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 
๑๕        

จ านวน 
 
 

  

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

  

บาท 
 
 
 

           ๒.๕ ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอย ๘ ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๓๐  เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณ
การส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 
๑๕ 

จ านวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท 

           ๒.๖ ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า 
คสล.  

จ านวน ๑๖๔,๐๐๐ บาท 



๖๖ 

 

 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า ยาว ๕๐.๐๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล. กว้าง ๑.๐๔ เมตร ยาว ๑.๐๔ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร 
พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนและประมาณการส่วนโยธาตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
             ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน หน้า 
๑๕ 
           ๒.๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ที่ ๘ ซอยสันป่าหมาก
เหนือ ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
ยาว ๓๐ เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้      
             ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แนวทาง การพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการ
ลงทุน หน้า ๑๕   

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๔๑๑,๔๔๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

   

งำนส่งเสริมกำรเกษตร (๐๐๓๒๑) (ส ำนักงำนปลัด) รวม ๔๑๑,๔๔๐ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๒๘๐,๔๔๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงช่ัวครำว รวม ๒๘๐,๔๔๐ บำท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (๕๒๒๐๐๐) จ านวน ๒๘๐,๔๔๐ บาท 
         ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๒๘๐,๔๔๐ บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ นักวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน  แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร        

  
 

 
 

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๑๒๖,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

      ๑. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร 

 จ านวน 
 
 

๓๖,๐๐๐ 
 
 
 

บาท 
 
 
 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๖๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

๑.1 ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ประชาชนด้านการเกษตรในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้ประชาชน
ด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชทางการ
เกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร 

รวม 
 

จ านวน 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 

บาท 
 

บาท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
      ๑. ค่าวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธ์พืช ส าหรับด าเนินการส่งเสริมด้าน
การเกษตรแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 

รวม 
รวม 

จ านวน 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 
บาท 



๖๘ 

 

 

งบลงทุน รวม ๕,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 
      ๑. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (๔๑๐๑๐๐) 
         ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน               
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน จ านวน 1 หลัง 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตู้
ละ ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร 
             

รวม 
รวม 

จ านวน 
 
 

๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บาท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๙ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๙๙๐,๐๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

 

งำนงบกลำง (๐๐๔๑๑)    
    งบกลำง (๕๑๐๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๙๙๐,๐๐๐ 
๘๑๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

       ๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
พระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
       ๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (๑๑๐๙๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่จ านวน ๓๕ ราย ๆ 
ละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
         ๑) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒๙ ราย
รวมเป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท 
         ๒) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๖ รายรวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท  
            ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนวทางการ
พัฒนา ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง หน้า ๒๖ 
       ๓. เงินส ารองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ
และเหตุการณ์ไมส่ามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย แนวทางการพัฒนา 
๔.๓ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ หน้า ๓๓ 
      ๔. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) 
           ๔.๑ เงินสมทบกองทุน สปสช. 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
(สปสช.) ร้อยละ ๔๐ ของยอดจัดสรร ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
             ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน 
พัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แนว
ทางการพัฒนา ๒.๕ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข หน้า 
๒๕ 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 

           ๔.๒ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอนศรีชุม 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลางและ
ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและสงบเรียบร้อย แนว
ทางการพัฒนา ๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้า ๓๑ 
   หมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ 
       ๑. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(๑๒๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) จ านวน ๑% ของรายรับ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง หมวด
บ าเหน็จ/บ านาญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

รวม 
จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 

บาท 
 
 
 
 
 
 

บำท 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำม พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๕ 
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณตั้งไว้ หมำยเหตู 
๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน ๑,๗๗๑,๑๘๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๒๑๘,๔๐๐  
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ๒๓๒,๙๒๐  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๓๖๐,๓๖๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้าง ๓๙,๐๖๐  
 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๓๐๐,๐๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๒๑๓๖๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๕๐,๐๐๐  
                        รวม ๓,๑๘๕,๕๒๐  
 กองคลัง   
 เงินเดือนพนักงาน ๑,๓๒๐,๓๖๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๗๒,๐๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๓๐,๐๐๐  
                           รวม ๑,๔๖๔,๓๖๐  

๒ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน ๒๒๐,๙๒๐  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๔๕๒,๘๘๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ๖๐,๐๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๓๐,๐๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๒๐,๐๐๐  
                                    รวม ๗๘๓,๘๐๐  

๓ แผนงำนกำรศึกษำ   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน -  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๒๑๖,๐๐๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ๔๘,๐๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน -  
                                    รวม ๒๖๔,๐๐๐  

 
 



๗๒ 

 

 

 
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำม พรบ. ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๕ 

ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณตั้งไว้ หมำยเหตู 
๔ แผนงำนสังคมสงเครำะห์   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน ๒๙๙,๕๒๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๔๒,๐๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๐,๐๐๐  
                       รวม ๓๕๑,๕๒๐  

๕ แผนงำนเคหะและชุมชน   
 ส่วนโยธำ   
 เงินเดือนพนักงาน ๖๕๙,๗๖๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑๒๘,๘๘๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ๒๔,๐๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๖๓,๐๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๒๐,๐๐๐  
                      รวม ๙๓๗,๖๔๐  

๖ แผนงำนกำรเกษตร   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน ๒๘๐,๔๔๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๓๖,๐๐๐  
                       รวม ๓๑๖,๔๔๐  

๗ แผนงำนงบกลำง   
 ส ำนักงำนปลัด   
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๐๐,๐๐๐  
                       รวม ๑๐๐,๐๐๐  
    
               รวมทุกแผนงำน ๗,๕๐๔,๕๘๐  

 
 

                             คิดเป็นร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย   =  ๗,๔๐๓,๒๘๐ x ๑๐๐ 
                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙                ๑๘,๖๑๕,๒๔๐ 
                                                                                
                                                                             =  ๓๙.๗๖      
 



๗๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 


