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ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
 

อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
 ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
๑. สถำนกำรคลัง 
    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้  
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๑๕,๘๔๙,๘๘๓.๒๕ บาท 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม  ๔,๙๒๑,๖๘๘.๑๒ บาท 
 ๑.๑.๓ ทุนส ารองเงินสะสม  ๖,๗๐๑,๐๖๕.๕๙  บาท 
 ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน   -   โครงการ    รวม-  บาท 
 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน-  โครงการ    รวม -  บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง -  บาท  
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น  ๒๑,๐๙๔,๗๗๔.๖๔  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร                                                                                    ๓๕๘,๔๑๐.๒๖ บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                                                       ๓๗,๘๓๒.๘๐  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                         ๑๘๔,๖๓๐.๙๗  บาท 
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                     -        บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                               ๑๕,๘๔๘.๐๐  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                                                                           -       บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                                                                             ๑๓,๔๘๕,๒๖๔.๖๑  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                         ๒,๕๓๓,๕๑๓.๐๐  บาท 
    (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                                  ๔,๔๗๙,๒๗๕.๐๐  บาท 
    (๓) เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                                           -        บาท 
    (๔) รายจ่ายจริงจ านวน  ๒๒,๘๑๘,๘๙๖.๑๓  บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง                                                                                              ๗๒๙,๐๗๙.๐๐  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)                         ๗,๘๖๑,๐๘๑.๐๐  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)       ๒,๙๓๘,๘๒๘.๑๓  บาท 
 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                                          ๒,๕๑๑,๘๔๐.๐๐  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                   ๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                                                          ๑,๐๕๓,๑๖๘.๐๐  บาท 
    (๕) รายจ่ายเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์                                                     ๔,๓๖๔,๒๐๐.๐๐  บาท 
    (๖) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน                            ๓,๓๕๑,๔๐๐.๐๐  บาท 
 



๓ 

 

 

๓. งบเฉพำะกำร 
    ประเภทกิจกำร   -      กิจกำร       - 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีรายรับจริง         -    บาท  รายจ่ายจริง          -       บาท 
            กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน          -       บาท 
            ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน          -       บาท   
            ก าไรสุทธ ิ      จ านวน          -       บาท 
            เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ จ านวน          -       บาท 
            ทรัพย์จ าน า                                                          จ านวน          -      บาท  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
๒.๑ รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก. รำยได้จัดเก็บเอง    
๑. หมวดภำษีอำกร ๓๕๘,๔๑๐.๒๖ ๓๕๐,๖๐๒.๐๐ ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๗๒,๕๘๔.๐๐ ๑๗๖,๘๓๕.๐๐ ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่ ๕๗,๖๐๒.๒๖ ๕๖,๑๐๗.๐๐ ๕๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๓ ภาษีป้าย ๑๒๘,๒๒๔.๐๐ ๑๑๕,๖๖๐.๐๐ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒. หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต ๓๗,๘๓๒.๘๐ ๔๘,๔๐๕.๐๐ ๕๗,๘๐๐.๐๐ 
  ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐   

  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา ๑,๓๔๙.๘๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์ฉุกเฉิน) ๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๑๐.๐๐ ๔,๓๐๐.๐๐ 
  ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๕๙๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ 
  ๒.๕ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๖ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก ๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑.๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๗ ค่าปรับการผิดสัญญา ๓,๑๙๐.๐๐ ๓,๓๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๘ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๓๐,๒๐๐.๐๐ ๓๐,๘๐๔.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

  ๒.๙ ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร ๑,๑๕๓.๐๐ ๒,๖๖๕.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๑๐  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ๒๒๐.๐๐ ๑,๑๗๖.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๑๘๔,๖๓๐.๙๗ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๓.๑ ดอกเบี้ย ๑๘๔,๖๓๐.๙๗ ๑๖๗,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๑๕,๘๔๘.๐๐ ๑๑๐,๖๒๕.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐   
  ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๗,๖๒๕.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑๔,๘๔๘.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง(ก) ๕๙๖,๗๒๒.๘๓ ๖๗๖,๖๓๒.๐๐ ๖๔๓,๘๐๐.๐๐ 
ข.รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

๑.หมวดภำษีจัดสรร ๑๓,๔๘๕,๒๖๔.๖๑ ๑๓,๒๐๔,๓๒๔.๐๐ ๑๔,๒๖๓,๔๐๐.๐๐ 
  ๑.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ๘,๙๒๙,๒๘๗.๙๐ ๙,๐๙๙,๗๓๒.๐๐ ๙,๒๔๐,๗๐๐.๐๐ 
  ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๙๑๗,๖๑๗.๒๕ ๘๙๖,๘๖๔.๐๐ ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ 



๕ 

 

 

รำยรับ 
รำยรับจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๑.๓ ภาษีสุรา ๔๙๘,๘๒๓.๙๐ ๕๓๙,๒๘๓.๐๐ ๕๓๐,๗๐๐.๐๐ 
  ๑.๔ ภาษีสรรพสามิต ๑,๐๗๒,๙๗๔.๐๕ ๙๑๘,๙๙๘.๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๕ ค่าภาคหลวงแร่  ๑๔,๙๘๒.๔๘ ๑๔,๕๙๖.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๒๙๗,๔๙๒.๑๒ ๑๐๓,๔๘๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๑,๔๑๗,๙๕๐.๐๐ ๑,๓๔๘,๔๐๓.๐๐ ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๑.๘ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๓๑๑,๙๑๘.๙๗ ๒๓๘,๙๒๔.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๙ ค่าภาษธีุรกิจเฉพาะ ๒๔,๒๑๘.๑๗ ๔๔,๐๔๔.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ข) 

๑๓,๔๘๕,๒๖๔.๖๑ ๑๓,๒๐๔,๓๒๔.๐๐ ๑๔,๒๖๓,๔๐๐.๐๐ 

ค.รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

๑. หมวดเงินอุดหนุน ๗,๐๑๒,๗๘๘.๐๐ ๑๐,๐๑๗,๕๑๑.๐๐ ๙,๑๒๙,๘๔๗.๐๐ 
  ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ๒,๕๓๓,๕๑๓.๐๐ ๙,๐๑๔,๐๔๙.๐๐ ๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ 
     ๑) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

๒,๕๓๓,๕๑๓.๐๐ ๙,๐๑๔,๐๔๙.๐๐ ๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐ 

  ๑.๒ เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ ๔,๔๗๙,๒๗๕.๐๐ ๑,๐๐๓,๖๔๒.๐๐ ๖,๓๙๓,๘๔๗.๐๐ 
     ๑) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา    ๙๐๖,๒๔๗.๐๐ 
        (๑) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการส าหรับ 
ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) 

๔๖๕,๖๑๐.๐๐ ๔๒๔,๗๔๐.๐๐ ๕๕๘,๑๗๐.๐๐ 

         (๒) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน ๓๙,๑๐๐.๐๐ ๓๙,๑๐๐.๐๐ ๑๘,๗๐๐.๐๐ 
         (๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

๘๗,๖๖๕.๐๐ ๑๐๙,๒๒๓.๐๐ ๑๐๓,๔๗๗.๐๐ 

         (๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

๑๙๙,๑๐๐.๐๐ ๒๔๘,๗๐๐.๐๐ ๒๒๕,๙๐๐.๐๐ 

     ๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๒,๕๗๘,๓๐๐.๐๐ ๓,๖๒๑,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๙๑,๒๐๐.๐๐ 

     ๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พิการ 

๙๗๙,๒๐๐.๐๐ ๑,๔๕๙,๒๐๐.๐๐ ๑,๖๒๒,๔๐๐.๐๐ 

     ๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงิน
สงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ 

๑๓๐,๓๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ค) 

๗,๐๑๒,๗๘๘.๐๐ ๑๐,๐๑๗,๕๑๑.๐๐ ๙,๑๒๙,๘๔๗.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น (ก+ข+ค) ๒๑,๐๙๔,๗๗๔.๖๔ ๒๓,๘๙๘,๔๖๗.๐๐ ๒๔,๐๓๗,๐๔๗.๐๐ 



๖ 

 

 

 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 

๒.๒ รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประมำณกำร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประมำณกำร  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
ก. งบกลำง    
    ๑. งบกลาง ๕๘๗,๙๒๗.๐๐ ๕,๘๑๕,๘๐๐.๐๐ ๕,๙๕๓,๖๐๐.๐๐ 
    ๒. บ าเหน็จ/บ านาญ ๑๔๑,๑๕๒.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๙,๐๗๒.๐๐ 
ข. งบบุคลำกร    
    ๑. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ๑,๘๗๔,๓๓๕.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ 
    ๒. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ๕,๙๘๖,๗๔๖.๐๐ ๗,๑๑๕,๔๐๐.๐๐ ๖,๗๐๑,๕๓๒,๐๐ 
ค. งบด ำเนินงำน      
     ๑. หมวดค่าตอบแทน ๘๕๖,๐๑๙.๒๕ ๙๘๗,๐๐๐.๐๐ ๘๐๒,๒๐๐.๐๐ 
     ๒. หมวดค่าใช้สอย ๑,๓๖๐,๕๘๒.๓๓ ๒,๗๗๐,๗๐๐.๐๐ ๓,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ 
     ๓. หมวดค่าวัสดุ ๕๓๓,๘๙๙.๓๐ ๙๕๙,๒๒๓.๐๐ ๙๗๒,๙๗๗.๐๐ 
    ๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๘๘,๓๒๗.๒๕ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
ง. งบลงทุน    
     ๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ๖๙๙,๓๔๐.๐๐ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๙๕๑,๔๐๐.๐๐ 
     ๒. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,๘๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๐๕,๑๐๐.๐๐ ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 
จ. งบรำยจ่ำยอ่ืน    
     ๑. หมวดรายจ่ายอื่น ๙,๓๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
ฉ. งบเงินอุดหนุน      
     ๑. หมวดเงินอุดหนุน ๑,๐๕๓,๑๖๘.๐๐ ๑,๔๕๐,๓๐๐.๐๐ ๘๐๔,๒๐๐.๐๐ 
    

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ ๑๕,๑๐๓,๒๙๖.๑๓ ๒๓,๘๙๘,๔๖๗.๐๐ ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

ส่วนที่๒ 
 

ข้อบัญญัติต ำบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ของ 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

 

อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
 



๘ 

 

 

 
 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป(๐๐๑๐๐)  
แผนงานบริหารทั่วไป(๐๐๑๑๐) ๑๐,๒๘๒,๒๕๖.๐๐ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน(๐๐๑๒๐) ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม(๐๐๒๐๐)  
แผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) ๔๔๔,๐๗๗.๐๐ 
แผนงานสาธารณสุข(๐๐๒๒๐) ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์(๐๐๒๓๐) - 
แผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) ๒,๖๙๘,๐๒๐.๐๐ 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(๐๐๒๕๐) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(๐๐๒๖๐) ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ(๐๐๓๐๐)  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๐๐๓๑๐) ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 
แผนงานการเกษตร(๐๐๓๒๐) ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
แผนงานงบกลาง(๐๐๔๑๐) ๖,๑๐๒,๖๗๒.๐๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 

 อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
 

งบกลำง(๐๐๔๑๐) 
 

งบ                    งำน      
งำนงบกลำง (๐๐๔๑๑) งำน………… 

รวม 
 

งบกลำง(๕๑๐๐๐๐)    
    งบกลาง ๕,๙๕๓,๖๐๐.๐๐ - ๕,๙๕๓,๖๐๐.๐๐ 
    บ าเหน็จ/บ านาญ ๑๔๘,๑๕๘.๐๐ - ๑๔๙,๐๗๒.๐๐ 

รวม ๖,๑๐๑,๗๕๘.๐๐ - ๖,๑๐๒,๖๗๒.๐๐ 
 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
 

งบ                  งำน งำนบริหำรทั่วไป 
(๐๐๑๑๑) 

งำนบริหำรงำนคลัง    
(๐๐๑๑๓) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ - ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๔,๗๘๙,๑๓๒.๐๐ ๑,๑๘๑,๖๘๐.๐๐ ๕,๙๗๐,๘๑๒.๐๐ 
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าตอบแทน ๕๔๒,๔๐๐.๐๐ ๑๓๑,๒๐๐.๐๐ ๖๗๓,๖๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๘๖๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙๗๘,๒๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๒๓๕,๘๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕,๘๐๐.๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค - ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
    ค่าครุภัณฑ์ ๒๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๒,๙๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน    
    รายจ่ายอื่น ๑๕,๐๐๐.๐๐ - ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน ๑๖,๐๐๐.๐๐ - ๑๖,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๘,๕๘๔,๓๗๖.๐๐ ๑,๖๙๗,๘๘๐.๐๐ ๑๐,๒๘๒,๒๕๖.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

๘ 



๑๐ 

 

 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 

                      งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ          
(๐๐๑๒๑) 

งำน………… รวม 

งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)    
   ค่าตอบแทน ๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค่าใช้สอย ๖๗๘,๗๐๐.๐๐ - ๖๗๘,๗๐๐.๐๐ 
   ค่าวัสดุ ๓๑๖,๗๐๐.๐๐ - ๓๑๖,๗๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
   ค่าครุภัณฑ์ ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ - ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    

รวม ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ - ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ 
 
แผนงำนกำรศึกษำ(๐๐๒๑๐) 
 

                       งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ 
(๐๐๒๑๑) 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (๐๐๒๑๒) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)    
   ค่าใช้สอย ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๖๐๐.๐๐ ๑๖๘,๖๐๐.๐๐ 
   ค่าวัสดุ - ๑๐๓,๔๗๗.๐๐ ๑๐๓,๔๗๗.๐๐ 
งบลงทุน    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
   เงินอุดหนุน - ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๓๗๒,๐๗๗.๐๐ ๔๔๔,๐๗๗.๐๐ 
 

แผนงำนสำธำรณสุข(๐๐๒๒๐) 
 

                      งำน 
งบ 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) 

งำน............... รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)     
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าใช้สอย ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๖๐,๐๐๐.๐๐ - ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม ๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๑ 
๙ 

๑๐ 
๑๒ 



๑๑ 

 

 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 
 

                    งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกี่ยวกับฯ 

งำนไฟฟ้ำถนน 
(๐๐๒๔๒) 

งำนก ำจัดขยะมูล
ฝอยฯ (๐๐๒๔๓) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๗๓๐,๗๒๐.๐๐ - - ๗๓๐,๗๒๐.๐๐ 
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)     
    ค่าตอบแทน ๙๘,๖๐๐.๐๐ - - ๙๘,๖๐๐.๐๐ 
    ค่าใช้สอย ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ - ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒๗,๕๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ - - ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - - ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)     
    รายจ่ายอื่น ๒๐,๐๐๐.๐๐   ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)     
    เงินอุดหนุน - ๕๙๖,๒๐๐.๐๐ - ๕๙๖,๒๐๐.๐๐ 

รวม ๑,๕๙๑,๘๒๐.๐๐ ๕๙๖,๒๐๐.๐๐ ๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๙๘,๐๒๐.๐๐ 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน(๐๐๒๕๐) 
 

                       งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไปฯ 
(๐๐๒๕๑) 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน (๐๐๒๕๒) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าใช้สอย  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    
    เงินอุดหนุน - ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม - ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
๑๔ 



๑๒ 

 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 
 

                      งำน 
งบ 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร (๐๐๒๖๒) 

งำนศำสนำและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าใช้สอย ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๑๒,๐๐๐.๐๐ - ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม ๑๘๒,๐๐๐.๐๐ ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ 

 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(๐๐๓๑๐) 
 

                     งำน 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป 
เกี่ยวกับฯ(๐๐๓๑๑) 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(๐๐๓๑๒) 

รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
งบลงทุน    
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม - ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 

 
แผนงำนกำรเกษตร(๐๐๓๒๐) 
 

งบ                   งำน งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
(๐๐๓๒๑) 

งำน.......... รวม 

งบบุคลำกร(๕๒๐๐๐๐)    
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐)    
    ค่าใช้สอย ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    ค่าวัสด ุ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
งบลงทุน    
งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐)    
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐)    

รวม ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 

 
   

๑๗ 
๑๘ 

๑๕ 
๑๖ 



๑๓ 

 

 

 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม 
อ ำเภอดอกค ำใต้จังหวัดพะเยำ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในพระ 
ราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอดอกค าใต ้
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐  บาท 
 ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น  ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
 
 

 แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป(๐๐๑๐๐)  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) ๑๐,๒๘๒,๒๕๖.๐๐ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐) ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)  
     แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) ๔๔๔,๐๗๗.๐๐ 
     แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) ๘๐,๐๐๐.๐๐ 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐) - 
     แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) ๒,๖๙๘,๐๒๐.๐๐ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐) ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 
     แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
     งบกลาง (๐๐๔๑๐) ๖,๑๐๒,๖๗๒.๐๐ 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐ 
  

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ        ยอดรวม          -         บาท  

 ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 



๑๔ 

 

 

 ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    

ประกาศ ณ วันที่  20    เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

                                                              (ลงนาม)  นายสม   อุปนันท์ 
       (นายสม   อุปนันท์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
 
  
 
 
 
                      นายศักดิ์ชยั  โชติมานนท์ 
 
 

                     (นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์) 
                       นายอ าเภอดอกค าใต้  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยรับประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

 
 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยอดต่ำง  
(%) 

ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก. รำยได้จัดเก็บเอง      
๑. หมวดภำษีอำกร      
  ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๑๕๓,๑๑๕.๐๐  ๑๗๒,๖๕๖.๐๐ ๑๗๒,๕๘๔.๐๐ ๐.๒๔% ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่ ๖๑,๓๕๒.๓๗ ๕๔,๔๗๓.๐๒ ๕๗,๖๐๒.๒๖ -๑.๐๕% ๕๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๓ ภาษีป้าย ๘๗,๓๗๐.๐๐ ๑๑๑,๑๐๓.๐๐ ๑๒๘,๒๒๔.๐๐ -๑.๗๓% ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดภำษีอำกร ๓๐๑,๘๓๗.๓๗ ๓๓๘,๒๓๒.๐๒ ๓๕๘,๔๑๐.๒๖ -๐.๖๗% ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ 
๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต      
  ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ๖๒๐.๘๐ ๙๐๒.๑๐ ๑,๓๔๙.๘๐ ๔๘.๑๗% ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์ฉุกเฉิน) ๗,๐๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ๒๐๗.๑% ๔,๓๐๐.๐๐ 
  ๒.๓ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ๘๕๐.๐๐ ๖๑๐.๐๐ ๕๙๐.๐๐ ๑๕๔.๒% ๑,๕๐๐.๐๐ 
  ๒.๔ ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ๑,๑๔๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐% ๑,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๕ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐% ๑,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา ๐.๐๐ ๓,๑๙๐.๐๐ ๓,๑๙๐.๐๐ ๒๑๓.๔% ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๗ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
        สุขภาพ 

๒๓,๓๐๐.๐๐ ๓๐,๒๐๐.๐๐ ๓๐,๒๐๐.๐๐ ๑๕.๘๙% ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

  ๒.๘ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ๖๕๖.๐๐ ๒,๕๒๙.๐๐ ๑,๑๕๓.๐๐ ๗๓.๔๖% ๒,๐๐๐.๐๐ 
  ๒.๙ ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ ๒๒๐.๐๐ ๓๕๔.๕% ๑,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต ๓๓,๕๖๘.๘๐ ๔๒,๗๕๑.๑๐ ๓๗,๘๓๒.๘๐ ๕๒.๗๘% ๕๗,๘๐๐.๐๐ 
๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน      



๑๖ 

 

 

  ๓.๑ ดอกเบี้ย ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๑๕๙,๓๑๔.๙๘ ๑๘๔,๖๓๐.๙๗ -๒.๕๑% ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ๑๘๐,๓๖๓.๔๑ ๑๕๙,๓๑๔.๙๘ ๑๘๔,๖๓๐.๙๗ -๒.๕๑% ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      
  ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน ๔๖,๑๐๐.๐๐ ๑๐๒,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๙๐๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๑,๔๖๖.๔๒ ๒,๓๘๐.๐๐ ๑๔,๘๔๘.๐๐ ๑๐๒% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ๔๗,๕๖๖.๔๒ ๑๐๔,๘๘๐.๐๐ ๑๕,๘๔๘.๐๐ ๒๑๕.๕% ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
                                        รวมรำยได้จัดเก็บเอง (ก) ๕๖๓,๓๓๖.๐๐ ๖๔๕,๑๗๘.๑๐ ๕๙๖,๗๒๒.๘๓ ๗.๘๘ % ๖๔๓,๘๐๐.๐๐ 
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
๑. หมวดภำษีจัดสรร      
  ๑.๑ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ๘,๓๘๕,๒๑๐.๔๔ ๘,๗๔๙,๗๔๓.๓๐ ๘,๙๒๙,๒๘๗.๙๐ ๓.๒๓% ๙,๒๔๐,๗๐๐.๐๐ 
  ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ๑,๐๖๗,๗๖๑.๐๖ ๘๖๒,๓๗๐.๐๐ ๙๑๗,๖๑๗.๒๕ ๓.๕๓% ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๓ ภาษีสุรา ๕๑๓,๑๐๘.๘๔ ๕๑๓,๖๐๓.๖๙ ๔๙๘,๘๒๓.๙๐ ๖.๓๘% ๕๓๐,๗๐๐.๐๐ 
  ๑.๔ ภาษีสรรพสามิต ๖๙๗,๙๒๙.๗๓ ๘๘๓,๖๕๒.๐๐ ๑,๐๗๒,๙๗๔.๐๕ ๑๑.๘๔% ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๕ ค่าภาคหลวงแร ่ ๑๔,๐๙๐.๕๕ ๑๓,๙๐๑.๒๗ ๑๔,๙๘๒.๔๘ ๑๓.๔๗% ๑๗,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ๔๕,๔๘๒.๘๕ ๙๘,๕๕๓.๑๓ ๒๙๗,๔๙๒.๑๒ ๗.๕๗% ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล   
        กฎหมายที่ดิน 

๑,๑๙๖,๒๑๒.๐๐ ๑,๒๘๔,๑๙๔.๐๐ ๑,๔๑๗,๙๕๐.๐๐ ๑๖.๓๗% ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๑.๘ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ๐.๐๐ ๒๒๗,๕๔๗.๐๗ ๓๑๑,๙๑๘.๙๗ ๕.๗๙% ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ 
  ๑.๙ ค่าภาษธีุรกิจเฉพาะ ๖๙,๗๐๐.๔๐ ๔๑,๙๔๗.๘๐ ๒๔,๒๑๘.๑๗ ๔๔.๕๒% ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

รวมหมวดภำษีจัดสรร ๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๒,๖๗๕,๕๑๒.๒๖ ๑๓,๔๘๕,๒๖๔.๖๑ ๕.๖๐% ๑๔,๒๖๓,๔๐๐.๐๐ 
รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ข) 
๑๑,๙๘๙,๔๙๕.๘๗ ๑๒,๖๗๕,๕๑๒.๒๖ ๑๓,๔๘๕,๒๖๔.๖๑ ๕.๖๐% ๑๔,๒๖๓,๔๐๐.๐๐ 

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
๑. หมวดเงินอุดหนุน      
   ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป  ๔,๐๑๔,๑๖๕.๐๐ ๒,๕๓๓,๕๑๓,๐๐ ๖.๕๗% ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 



๑๗ 

 

 

      ๑) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๔,๐๑๔,๑๖๕.๐๐ ๒,๕๓๓,๕๑๓,๐๐ ๖.๕๗% ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  ๑.๒ เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ ๔,๐๖๒,๔๐๙.๐๐ ๘,๑๘๔,๗๖๘.๐๐ ๔,๔๗๙,๒๗๕.๐๐ ๔๔.๐๕% ๖,๔๒๙,๘๔๗.๐๐ 
     ๑) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา  ๐.๐๐ ๘๖๘,๐๐๗.๐๐ ๗๙๑,๔๗๕.๐๐ ๑๗.๓๗% ๙๐๖,๒๔๗.๐๐ 
         (๑) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และ
สวัสดิการส าหรับ ข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) 

 ๓๘๕,๑๘๗.๐๐ ๔๖๕,๖๑๐.๐๐  ๕๕๘,๑๗๐.๐๐ 

         (๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

๐.๐๐ ๔๕,๙๐๐.๐๐ ๓๙,๑๐๐.๐๐ -๕๒.๑๗% ๑๘,๗๐๐.๐๐ 

         (๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ๐.๐๐ ๑๒๕,๗๒๐.๐๐ ๘๗,๖๖๕.๐๐ ๑๘.๐๔% ๑๐๓,๔๗๗.๐๐ 
         (๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ๐.๐๐ ๓๑๑,๒๐๐.๐๐ ๑๙๙,๑๐๐.๐๐ ๑๓.๔๖% ๒๒๕,๙๐๐.๐๐ 
     ๒) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

๐.๐๐ ๓,๑๑๙,๘๐๐.๐๐ ๒,๕๗๘,๓๐๐.๐๐ ๔๓.๑๖% ๓,๖๙๑,๒๐๐.๐๐ 

     ๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

๐.๐๐ ๙๙๔,๔๐๐.๐๐ ๙๗๙,๒๐๐.๐๐ ๖๕.๖๙% ๑,๖๒๒,๔๐๐.๐๐ 

     ๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ๐.๐๐ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๓๐๐.๐๐ ๖๑.๑๗% ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
     ๕) เงินอุดหนุน อสม.  ๔๙,๐๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐% ๐.๐๐ 
     ๕) เงินอุดหนุนบ าบัดยาเสพติด ๐.๐๐  ๐.๐๐ ๐% ๐.๐๐ 
     ๖) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

๐.๐๐ ๒,๙๗๙,๕๓๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐% ๐.๐๐ 

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ค) ๐.๐๐ ๑๒,๑๙๘,๙๓๓.๐๐ ๗,๐๑๒,๗๘๘.๐๐ ๓๐.๕๑% ๙,๑๒๙,๘๔๗.๐๐ 
รวมทั้งสิ้น (ก+ข+ค) ๐.๐๐ ๒๕,๕๑๙,๖๒๓.๓๖ ๒๑,๐๙๔,๗๗๕.๔๔ ๑๓.๙๕% ๒๔,๐๓๗,๐๔๗.๐๐ 

 



๑๘ 

 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับ 
งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไปประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้จังหวัดพะเยำ 
============================================================= 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น ๒๔,๐๓๗,๐๔๗.๐๐ บำท  แยกเป็น 
ก. รำยได้จัดเก็บเอง                                                                       รวมทั้งสิ้น  ๖๔๓,๘๐๐.๐๐   บำท 
  ๑. หมวดภำษีอำกร(๔๑๑๐๐๐) รวม   ๓๕๖,๐๐๐ บำท 
      ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (๔๑๑๐๐๑) จ านวน ๑๗๓,๐๐๐ บาท 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่(๔๑๑๐๐๒) จ านวน ๕๗,๐๐๐ บาท 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๓ ภาษีป้าย (๔๑๑๐๐๓) จ านวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

  ๒. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต (๔๑๒๐๐๐) รวม ๕๗,๘๐๐ บำท 
      ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๒.๒ ค่าธรรมเนียมการแพทย์(งานแพทย์ฉุกเฉิน) จ านวน ๔,๓๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๒.๓ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (๔๑๒๑๒๘) จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๒.๔ ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (๔๑๒๑๙๙) จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

   

      ๒.๕ ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจารจรทางบก(๔๑๒๒๐๒) จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
         - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

   

      ๒.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๒.๗ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 

         



๑๙ 

 

 

 ๒.๘ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 

      ๒.๙ ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
          - ประมาณการรับไว้และคาดว่าสามารถจัดเก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

    จ านวน 
 

๑,๐๐๐ บาท 

   ๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน (๔๑๓๐๐๐)  รวม ๑๘๐,๐๐๐ บำท 
      ๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร(๔๑๓๐๐๓) จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
          - ประมาณการจากรายรับจริง ณ. ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคาดว่า
จะเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

   ๔. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม    ๕๐,๐๐๐  บำท 
      ๔.๑ ค่าขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา (๔๑๕๐๐๔) จ านวน ๒๐,๐๐๐  บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (๔๑๕๙๙๙)  
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน    ๓๐,๐๐๐ บาท 

ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(๔๒๐๐๐๐)  รวมทั้งสิ้น   ๑๔,๒๖๓,๔๐๐.๐๐  บำท 
   ๑. หมวดภำษีจัดสรร (๔๒๑๐๐๐) รวม ๑๔,๒๖๓,๔๐๐ บำท 
        ๑.๑ ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน(๔๒๑๐๐๑) 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

      ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ(๔๒๑๐๐๒) จ านวน ๙,๒๔๐,๗๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (๔๒๑๐๐๔) จ านวน ๙๔๐,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๔ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ(๔๒๑๐๐๕) 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท 

      ๑.๕ ภาษีสุรา (๔๒๑๐๐๖) 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ 
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๕๓๐,๗๐๐ บาท 

      ๑.๖ ภาษีสรรพสามิต (๔๒๑๐๐๗) จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๗ ค่าภาคหลวงแร่ (๔๒๑๐๑๒) จ านวน ๑๗,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ    



๒๐ 

 

 

ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๑.๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม(๔๒๑๐๑๓) จ านวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   

      ๑.๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน(๔๒๑๐๑๕) 
          - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท 

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔๓๐๐๐๐)          รวมทั้งสิ้น    ๙,๑๒๙,๘๔๗.๐๐   บำท 
   ๑. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (๔๓๑๐๐๐) รวม ๒,๗๓๖,๐๐๐ บำท 
      ๑.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า (๔๓๑๐๐๒) 

จ านวน ๒,๗๓๖,๐๐๐ บาท 

         ๑) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒. เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ รวม ๖,๓๙๓,๘๔๗ บำท 
      ๒.๑ เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา (๔๔๑๐๐๑)           รวม ๙๐๖,๒๔๗ บาท 
         ๑) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และสวัสดิการส าหรับ ข้าราชการครู 
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๕๕๘,๑๗๐ บาท 

         ๒) เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลงตามจ านวนข้อมูลเด็กในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๑๘,๗๐๐ บาท 

         ๓) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๑๐๓,๔๗๗ บาท 

         ๔) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรลดลงตามจ านวนข้อมูลเด็กในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๒๒๕,๙๐๐ บาท 

      ๒.๒ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพ่ิมขึ้นตามข้อมูลจ านวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๓,๖๙๑,๒๐๐ บาท 

      ๒.๓ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพ่ิมขึ้นตามข้อมูลจ านวนผู้พิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับ

จ านวน ๑,๖๒๒,๔๐๐ บาท 



๒๑ 

 

 

เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๒.๔ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
         - ประมาณการจากรายได้จริงในปีงบประมาณท่ีผ่านมาและคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพ่ิมขึ้นตามข้อมูลจ านวนผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๑๗๔,๐๐๐ บาท 

 



๒๒ 

 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้จังหวัดพะเยำ 

 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
ปี 

....... 
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยอดต่ำง 
(%) 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนงำนบริหำรทั่วไป(๐๐๑๑๐)       
งำนบริหำรทั่วไป(๐๐๑๑๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ๑,๘๗๙,๙๒๐.๐๐ ๑,๘๗๔,๓๓๕.๐๐ ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ ๐ % ๑,๘๗๙,๙๔๔.๐๐ 
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๒,๓๐๖,๑๐๔.๐๐   ๒,๖๔๗,๙๖๘.๐๐ ๒,๗๙๒,๑๖๐.๐๐ ๗๑.๕๒% ๔,๗๘๙,๑๓๒.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๘๑๕,๗๗๙.๗๕ ๖๒๘,๕๕๔.๒๕ ๖๒๖,๔๐๐.๐๐ -๑๓.๔๐% ๕๔๒,๔๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๓๙๐,๙๐๖.๐๐ ๗๙๗,๗๐๙.๓๓ ๙๔๒,๘๐๐.๐๐ -๘.๔๔% ๘๖๓,๒๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๑๕๓,๗๗๘.๐๐ ๒๐๒,๑๑๔.๖๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ -๓๒.๖๓% ๒๓๕,๘๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๓๒๐,๗๙๐.๐๐ ๒๐๘,๘๔๐.๐๐ ๒๙๖,๐๐๐.๐๐ -๑๗.๙๔% ๒๔๒,๙๐๐.๐๐ 
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
หมวดรายจ่ายอื่น  ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๙,๓๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ -๒๕% ๑๕,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๐% ๑๖,๐๐๐.๐๐ 
งำนบริหำรงำนคลัง (๐๐๑๑๓)       
    งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑,๐๘๒,๙๐๘.๐๐ ๙๗๔,๒๗๔.๐๐ ๑,๔๘๓,๖๘๐.๐๐ -๒๐.๓๕% ๑,๑๘๑,๖๘๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       



๒๓ 

 

 

        หมวดค่าตอบแทน  ๑๐๖,๔๐๐.๐๐ ๗๘,๗๐๐.๐๐ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ ๒๘.๖๓% ๑๓๑,๒๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๕๖,๙๐๖.๐๐ ๖๕,๗๖๘.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔.๒๙% ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๔๔,๕๔๖.๐๐ ๒๗,๔๘๓.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ -๒๘.๕๗% ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าสาธารณูปโภค  ๒๐๕,๑๑๐.๐๔ ๑๘๘,๓๒๗.๒๕ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๒๑,๔๐๐.๐๐  ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ -๕๘.๓๓% ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  ๗,๔๑๒,๕๔๗.๗๙  ๗,๗๔๕,๓๗๓.๔๓ ๘,๘๘๒,๙๘๔.๐๐ ๑๕.๗๕% ๑๐,๒๘๒,๒๕๖.๐๐ 
       

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน(๐๐๑๒๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน
(๐๐๑๒๑) 

      

    งบบุคลำกร       
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๖๙๖,๗๒๘.๐๐ ๗๕๐,๙๒๐.๐๐ ๗๕๗,๐๒๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๕๔,๐๙๐.๐๐ ๔๑,๑๐๐.๐๐ ๖๓,๘๐๐.๐๐ -๕๒.๙๘% ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๒,๖๒๘.๐๐ ๒๒,๕๗๑.๐๐ ๓๔๗,๒๐๐.๐๐ ๙๕.๔๘% ๖๗๘,๗๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๖๓,๑๘๐.๐๐ ๓๓,๔๓๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๒.๔๓% ๓๑๖,๗๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๙,๕๘๐.๐๐ ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐.๐๙% ๒๔๘,๕๐๐.๐๐ 
  รวมแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  ๘๓๖,๒๐๖.๐๐ ๑,๒๗๓,๐๒๑.๐๐ ๑,๓๔๖,๐๒๐.๐๐ -๕.๓๕% ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ 
       
แผนงำนกำรศึกษำ(๐๐๒๑๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(๐๐๒๑๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๓๕,๙๒๐.๐๐ ๑๓๑,๙๗๕.๐๐ ๕๔๔,๗๔๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 



๒๔ 

 

 

    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๒๖,๙๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๘๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๐.๐๐  ๑๒๖,๕๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐% ๗๒,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๒๐,๐๘๐.๐๐ ๑๓๔,๐๙๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ(๐๐๒๑๒)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๑๓๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๒๘,๓๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓๐,๗๐๐.๐๐ -๒๖.๐๙% ๙๖,๖๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๑๒๑,๓๔๖.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๙,๒๒๓.๐๐ -๕.๒๖% ๑๐๓,๔๗๗.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐%% ๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๖๔,๗๒๐.๐๐ ๑๖๒,๔๐๐.๐๐ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖.๒๑% ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ 
รวมแผนงำนกำรศึกษำ  ๗๓๓,๓๔๖.๐๐ ๕๖๐,๐๕๐.๐๐ ๙๗๗,๔๖๓.๐๐ -๕๔.๕๗% ๔๔๔,๐๗๗.๐๐ 

       
แผนงำนสำธำรณสุข(๐๐๒๒๐)       
งำนบริกำรสำธำรณะสุขและงำนสำธำรณะสุขอ่ืน
(๐๐๒๒๓) 

      

    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๔,๒๑๐.๐๐ ๒,๕๗๕.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๓๓.๓๓% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๐.๐๐ ๙๙,๕๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ -๑๔.๒๙% ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       



๒๕ 

 

 

    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
รวมแผนงำนสำธำรณสุข  ๓๔,๒๑๐.๐๐ ๑๓๒,๐๗๕.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ -๕๐% ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนสังคมสงเครำะห์(๐๐๒๓๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเครำะห์(๐๐๒๓๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๒๗๒,๔๖๐.๐๐ ๓๑๐,๑๒๐.๐๐ ๓๒๓,๖๔๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๔๖,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๘๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
        หมวดค่าครุภัณฑ์  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐ % ๐.๐๐ 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๒)       
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
        หมวดรายจ่ายอื่น  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์  ๓๑๘,๔๖๐.๐๐ ๓๔๖,๑๒๐.๐๐ ๔๐๓,๔๔๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 

       
แผนงำนเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐)       
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๘๔๒,๐๑๘.๐๐ ๘๗๙,๑๙๓.๐๐ ๙๐๘,๕๒๐.๐๐ -๑๙.๕๗% ๗๓๐,๗๒๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าตอบแทน  ๗๘,๔๒๕.๐๐ ๓๘,๖๖๕.๐๐ ๑๑๕,๔๐๐.๐๐ -๑๔.๕๖% ๙๘,๖๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๗๕,๔๑๔.๐๐ ๒๕๔,๖๒๙.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕.๘๒% ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๕๙,๔๑๔.๐๐ ๓๒,๖๑๖.๗๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ -๒.๗๘% ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ 



๒๖ 

 

 

    งบลงทุน       
       หมวดค่าครุภัณฑ์  ๕๑,๗๕๐.๐๐ ๒๐,๕๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบรำยจ่ำยอ่ืน       
        หมวดรายจ่ายอื่น  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
งำนไฟฟ้ำถนน(๐๐๒๔๒)       
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑,๐๖๐,๖๖๙.๐๑ ๘๒๔,๗๖๘.๐๐ ๑,๒๐๖,๓๐๐.๐๐ -๕๐.๕๘% ๕๙๖,๒๐๐.๐๐ 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(๐๐๒๔๓)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐% ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
       หมวดค่าครุภัณฑ์  ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐% ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมแผนงำนเคหะและชุมชน  ๒,๒๖๗,๖๙๐.๐๑ ๒,๐๕๐,๓๗๑.๗๐ ๒,๘๙๖,๐๒๐.๐๐ -๖.๘๔% ๒,๖๙๘,๐๒๐.๐๐ 

       
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน(๐๐๒๕๐)       
งำนส่งเสริมและสนับสนุนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน
(๐๐๒๕๒) 

      

    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๘๗,๒๒๐.๐๐ ๔,๘๐๕.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ -๔๗.๐๖% ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน  ๑๑๙,๒๒๐.๐๐ ๒๔,๘๐๕.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ -๔๔.๔๔% ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร       



๒๗ 

 

 

(๐๐๒๖๐) 
งำนกีฬำและนันทนำกำร(๐๐๒๖๒)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๑๐๒,๗๕๓.๐๐ ๓๔,๐๐๕.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ -๕.๕๖% ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ 
        หมวดค่าวัสดุ   ๑๘,๔๑๘.๐๐ ๔,๖๖๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ -๘๐% ๑๒,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๕๐,๐๐๐.๐๐  ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น(๐๐๒๖๓)       
    งบด ำเนินกำร       
        หมวดค่าใช้สอย  ๓๖,๙๗๕.๐๐ ๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๓.๘% ๒๖๕,๐๐๐.๐๐ 
    งบเงินอุดหนุน       
        หมวดเงินอุดหนุน  ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร  ๒๒๓,๑๔๖.๐๐ ๓๘,๖๖๕.๐๐ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐.๘๑% ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(๐๐๓๑๐)       
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(๐๐๓๑๒)       
    งบลงทุน       
       หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ๑,๔๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑๘.๐๗% ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  ๑,๔๓๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๑๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๐๐๕,๑๐๐.๐๐ ๑๘.๐๗% ๒,๓๖๗,๕๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนกำรเกษตร(๐๐๓๒๐)       
งำนส่งเสริมกำรเกษตร(๐๐๓๒๑)       
    งบบุคลำกร       
        หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ๒๔๙,๓๐๐.๐๐ ๒๙๒,๒๙๖.๐๐ ๓๐๕,๖๔๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
    งบด ำเนินกำร       



๒๘ 

 

 

       หมวดค่าตอบแทน  ๓๖,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๖,๐๐๐.๐๐ -๑๐๐% ๐.๐๐ 
       หมวดค่าใช้สอย  ๑๑,๔๑๕.๐๐ ๕๑,๙๔๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 
       หมวดค่าวัสด ุ   ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐% ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
    งบลงทุน       
       หมวดค่าครุภัณฑ์   ๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ % ๐.๐๐ 
รวมแผนงำนกำรเกษตร  ๒๖๖,๗๑๕.๐๐ ๓๙๑,๒๓๖.๐๐ ๔๘๑,๖๔๐.๐๐ -๗๐.๙๓% ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 

       
แผนงำนงบกลำง(๐๐๔๑๐)       
งบกลำง (๐๐๔๑๑)       
    หมวดงบกลาง  ๕๐๑,๖๗๕.๐๐ ๕๘๗,๙๒๗.๐๐ ๕,๘๑๕,๘๐๐.๐๐ ๒.๓๗ % ๕,๙๕๓,๖๐๐.๐๐ 
    หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ  ๑๗๔,๗๖๐.๐๐ ๑๔๑,๑๕๒.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ -๒๕.๔๖% ๑๔๙,๐๗๒.๐๐ 
รวมแผนงำนงบกลำง  ๖๗๖,๔๓๕.๐๐ ๗๒๙,๐๗๙.๐๐ ๖,๐๑๕,๘๐๐.๐๐ ๑.๔๔% ๖,๑๐๒,๖๗๒.๐๐ 

รวมทุกแผนงำน  ๑๔,๓๑๙,๔๗๕.๘๐ ๑๕,๑๐๓,๒๙๖.๑๓ ๒๓,๘๙๘,๔๖๗.๐๐ ๐.๕๗% ๒๔,๐๓๕,๔๒๕.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 

 

 
 

งบ 

  
 
 หมวด 

 
แผนงำน

บริหำรงำน
ทั่วไป 

 
แผนงำน

รักษำควำม
สงบภำยใน 

 
 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

 
 

แผนงำน
สำธำรณสขุ 

 
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 - - - - - - - - - - ๕,๙๕๓,๖๐๐ ๕,๙๕๓,๖๐๐ 
บ ำเหน็จ/
บ ำนำญ 

- - - - - - - - - - ๑๔๙,๐๒๗ ๑๔๙,๐๒๗ 

งบ
บุคลำกร 

เงินเดือน
ฝ่ำยกำรเมือง 

๑,๘๗๙,๙๔๔ - - - - - - - - - - ๑,๘๗๙,๙๔๔ 

เงินเดือน
ฝ่ำยประจ ำ 

๕,๙๗๐,๘๑๒    - ๗๓๐,๗๒๐      ๖,๗๐๑,๕๓๒ 

งบด ำ 
เนนิกำร 

ค่ำตอบแทน ๖๗๓,๖๐๐ ๓๐,๐๐๐   - ๙๘,๖๐๐      ๘๐๒,๒๐๐ 
ค่ำใช้สอย ๙๗๘,๒๐๐ ๖๗๘,๗๐๐ ๑๖๘,๖๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ๖๒๗,๕๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๔๓๕,๐๐๐  ๑๒๐,๐๐๐  ๓,๒๐๘,๐๐๐ 
ค่ำวัสด ุ ๒๘๕,๘๐๐ ๓๑๖,๗๐๐ ๑๐๓,๔๗๗ ๖๐,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐  ๑๒,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๙๗๒,๙๗๗ 
ค่ำสำ 
ธำรณปูโภค 

๒๑๐,๐๐๐    -       ๒๑๐,๐๐๐ 

งบลงทุน ค่ำครภุัณฑ ์ ๒๕๒,๙๐๐ ๒๔๘,๕๐๐   - ๔๕๐,๐๐๐      ๙๕๑,๔๐๐ 
ค่ำทีด่นิและ
สิ่งก่อสร้ำง 

    -    ๒,๓๖๗,๕๐๐   ๒,๓๖๗,๕๐๐ 

งบรำย 
จ่ำยอื่น 

รำยจ่ำยอื่น ๑๕,๐๐๐    - ๒๐,๐๐๐      ๓๕,๐๐๐ 

งบเงิน
อุดหนนุ 

เงินอดุหนนุ ๑๖,๐๐๐  ๑๗๒,๐๐๐  - ๕๙๖,๒๐๐ ๒๐,๐๐๐     ๘๐๔,๒๐๐ 

รวม ๑๐,๒๘๒,๒๕๖ ๑,๒๗๓,๙๐๐ ๔๔๔,๐๗๗ ๘๐,๐๐๐ - ๒,๖๙๘,๐๒๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๔๗,๐๐๐ ๒,๓๖๗,๕๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๖,๑๐๒,๖๗๒ ๒๔,๐๓๕,๔๒๕ 



๓๐ 
 

 

  รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (๐๐๑๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๑๐,๒๘๒,๒๕๖ บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑) ส ำนักปลัด รวม ๘,๕๘๔,๓๗๖ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๖,๖๖๙,๐๗๖ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว รวม ๖,๖๖๙,๐๗๖ บำท 
     ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) (๕๒๑๐๐๐) รวม ๑,๘๗๙,๙๔๔ บำท 
     ๑.๑ เงินเดือนนายก อบต./รองนายก (๒๑๐๑๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 
๒๐,๔๐๐บาท 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 าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เดือนละ ๑,๗๕๐บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ ๘๘๐ บาทต่อ
คน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท 

     ๑.๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก (๒๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เดือนละ ๑,๗๕๐บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน เดือนละ ๘๘๐ บาทต่อคน จ านวน 
๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๔๒,๑๒๐ บาท 

     ๑.๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
(๒๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เดือนละ ๗,๒๐๐บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๘๖,๔๐๐ บาท 

     ๑.๕ เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (๒๑๐๖๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วย 
            ๑) ประธานสภา ฯ เดือนละ ๑๑,๒๒๐บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท  
            ๒) รองประธานสภา ฯ เดือนละ ๙,๑๘๒ บาท จ านวน ๑๒ เดือน 
เป็นเงิน ๑๑๐,๑๘๔ บาท 

จ านวน ๑,๑๙๕,๒๒๔ บาท 

            ๓) เลขานุการสภา ฯ เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน    



๓๑ 
 

 

เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท 
            ๔) สมาชิกสภา ฯ จ านวน ๑๐ คน เดือนละ ๗,๒๐๐ บาทต่อคน 
จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   

๒. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๒๒๐๑๐๐) รวม ๔,๗๘๙,๑๓๒ บำท 
     ๒.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๒,๘๐๘,๖๐๒ บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
ดังนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส านักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์ฯ นัก
จัดการงานทั่วไป นักป้องกันฯ เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     ๒.๒ เงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐)  จ านวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านัก
ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

   

     ๒.๓ เงินเดือนข้าราชการครู (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๒๕๓,๘๐๐ บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ ข้าราชการคร ูจ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   

     ๒.๔ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (๒๒๐๔๐๐) จ านวน ๒๕๐,๙๒๐ บาท 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

     ๒.๕ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จ านวน ๑,๑๐๐,๙๙๐ บาท 
          ๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จ านวน ๑ อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ านวน ๑ อัตรา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา พนักงานดับเพลิง 
จ านวน ๒ อัตรา และคนงานทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๘๔๖,๗๒๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
          ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน ๒๓๑,๕๗๐ 
บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๒๒,๗๐๐ บาท ปรากฏใน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 

 
 

     ๒.๖ เงินเพ่ิมต่าง ๆ พนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
           ๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จ านวน ๑ 
อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน ๑ อัตรา พนักงานดับเพลิง 
จ านวน ๒ อัตรา และคนงานทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๗๔,๘๒๐ บาท 

จ านวน 
 

 

๑๒๒,๘๒๐ 
 

 

บาท 
 

 



๓๒ 
 

 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
           ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๒ อัตรา เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

     

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑,๖๔๑,๔๐๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน(๕๓๑๐๐๐) 
       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) 

รวม 
จ านวน 

    ๕๔๒,๔๐๐  
    ๒๐๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

   
 
 

       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท 

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

จ านวน ๑๒๗,๒๐๐ บาท 

       ๕. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการครู (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 

จ านวน ๘,๘๐๐ บาท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม    ๘๖๓,๒๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๑๖,๐๐๐ 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 ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างใด

จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 



๓๓ 
 

 

อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าค่าจ้างเหมา
พ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดท าของ ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน และค่าจ้าง
เหมาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
          ๑.๓ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อขยาย ซึ่งมี
ปริมาณการถ่ายขั้นต่ า ๑๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน และอัตราค่าเช่า ๓,๐๐๐ บาท/
เดือน(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลงวันที่ 
๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) จ านวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) รวม ๔๐,๐๐๐ บำท 
          ๒.๑ ค่ารับรอง 
            ๑) ค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล                      
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล ในการนิเทศงาน ตรวจงาน การเยี่ยมชมหรือ
ศึกษาดูงาน เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของช าร่วย ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
            ๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น                     
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภา อบต. เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและค่าบริการอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 

จ านวน 

๔๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 
บาท 

 
 
 
 
 
 

บาท 

      ๓. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๖๑๐,๐๐๐ บำท 

          ๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๔  

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

          ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน

จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 



๓๔ 
 

 

ต าบลดอนศรีชุม  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่ ง เสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๓ 
          ๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่ การบ ารุง รักษา 
การจัดหา อุปกรณ์และการพัฒนาระบบการสื่อสาร ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บ
ไซด์ หอกระจายข่าว ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่ ง เสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๔  

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม
หรือสัมมนาเช่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียนอบรม เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๓ 

จ านวน 
 

๒๘๐,๐๐๐ บาท 

          ๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๔ 

จ านวน 
 

      ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๔. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ จ านวน  ๓๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
          - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ของ อบต. ซึ่งเป็นอัตรารวม 
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน จ านวน ๖๗,๒๐๐ บาท(ตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ ำนวน ๙๗,๒๐๐ บำท 

   หมวดค่ำวัสดุ(๕๓๓๐๐๐) รวม ๒๓๕,๘๐๐ บำท 
      ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงานของ

จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท 



๓๕ 
 

 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล แผนงานบริหาร งานทั่วไป หน้า ๘๓ 
       ๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น ไม้กวาด ช้อน ชาม ชุดกาแฟ น้ ายาล้างจาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

      ๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น หรือสาร
หล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับยานพาหนะรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล 
หมายเลขทะเบียน กข ๘๓๔๑ ๑ คันๆละ ๓๗,๒๐๐ บาท/ปี รถจักยานยนต์ 
เครื่องยนต์เบนซิน หมายเลขทะเบียน กลม ๕๒๘ ๑ คันๆละ ๓,๖๐๐ บาท/ปี 
เป็นเงินจ านวน  ๔๐,๘๐๐ บาท(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๔๐,๘๐๐ บาท 

      ๕. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น กระดาษ สี ไม้อัด ป้ายไวนิล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 
จ านวน 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
บาท 

      ๖. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับ ผงหมึก และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในส านักงานของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

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

รวม 
รวม 
รวม 

๒๔๒,๙๐๐ 
๒๔๒,๙๐๐ 
๑๗๕,๘๐๐ 

บำท 
บำท 
บำท 

         ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิด ๒ บาน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด ๒ บาน จ านวน ๑ หลัง 
คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคา
หลังละ ๕,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

จ านวน ๕,๕๐๐ บาท 



๓๖ 
 

 

        ๑.๒ ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมตรง ส าหรับส านักงาน ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๐๐x๑๐๐x๗๕ ซม. จ านวน ๓ ตัว คุณลักษณะและราคานอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ส าหรับห้องประชุมสภาฯ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕x๖๐๐x๗๕๐ มม. จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะและราคา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ส าหรับส านักงาน หน้า
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๘๐x๗๕ ซม. จ านวน ๑๕ ตัว คุณลักษณะและ
ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๑,๘๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๓x ๙๒ 
x๗๕ ซม. จ านวน ๑ ตัว คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๔,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป            

จ านวน ๖๒,๐๐๐ บาท 

        ๑.๓ ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ชนิดบุนวมฟองน้ าหุ้มผ้าหรือ
วัสดุสังเคราะห์ มีล้อเลื่อน ปรับระดับโช๊คไฮโดรลิค จ านวน ๒ ตัว คุณ 
ลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอเนกประสงค์ ชนิดบุนวมฟองน้ าหุ้มผ้า
หรือวัสดุสังเคราะห์ ขาท าจากเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔x๖๑x
๙๐ ซม. จ านวน ๔๐ ตัว คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ราคาท้องตลาด) ราคาตัวละ ๕๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป            

จ านวน ๒๙,๐๐๐ บาท 

        ๑.๔ ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ท าด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะ
หมู่ขนาด ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา ๗ ชิ้น ราคาชุดละ ๔,๕๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป            

จ านวน ๕,๕๐๐ บาท 

        ๑.๕ ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ส าหรับใช้ในส านักงาน จ านวน ๓ 
ชุด ดังนี้ ๑) ชุดรับแขกส าหรับใช้ในส านักงาน ชุดใหญ่ ๑ ชุด จ านวน 
๓๒,๐๐๐ บาท ๒) ชุดรับแขก ส าหรับใช้ในส านักงาน ชุดเล็ก ๒ ชุด จ านวน
๒๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคา

จ านวน ๕๔,๐๐๐ บาท 



๓๗ 
 

 

ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 
        ๑.๖ ค่าจัดซื้อพัดลมส านักงาน                                             - 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร เป็นพัดลมชนิดติดผนัง ขนาด ๑๖” จ านวน 
๔ ตัว คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด ราคาตัวละ ๑,๗๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๖,๘๐๐ บาท 

        ๑.๗ ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นส านักงาน 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นส านักงานพร้อมอุปกรณ์ ราคา
และคุณลักษณะตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ปี 
๒๕๖๐ สามารถดูดได้ทั้งฝุ่นและน้ า โครงสร้างภายนอกเป็นสแตนเลส ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร แผ่นกรองฝุ่นแบบละเอียด ถุงกรองฝุ่นสามารถ
ถอดล้างได้ มีล้อพร้อมการใช้งานหนัก สามารถลากไปมาสะดวก มีหัวดูดพ้ืน
อเนกประสงค์หลายแบบ เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท 

         ๒. ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (๔๑๐๗๐๐) 
         ๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี ๒๕๖๐ ราคาเครื่องละ ๓๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นเครื่องฉาย
ภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ ใช้เทคโนโลยีแบบ LCD Panel หรือระบบ DLP หรือดีกว่า ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป 

รวม 
จ านวน 

๔๓,๔๐๐ 
๓๓,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท  
 

         ๒.๒ ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว 
หรือ ๗๒x๙๖ นิ้ว หรือ ๘๔x๘๔ นิ้ว หรือ ๘๙x๙๒ นิ้ว หรือ ๘x๖ ฟุต หรือ ๗
x๗ ฟุต คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐ ราคาจอละ 
๑๐,๔๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง 
หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตช์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๑๐,๔๐๐ บาท 

         ๓. ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐) 
         ๓.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๐ ราคา
เครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
           - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHz หรือดีกว่า 
จ านวน ๑ หน่วย  
           - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่

รวม 
จ านวน 

๒๓,๗๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท  



๓๘ 
 

 

น้อยกว่า ๔ GB  
           - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด  
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย  
           - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย  
           - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  
           - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
           - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
         ๓.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน ๑ เครื่อง ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ๒๕๖๐ ราคาเครื่องละ ๗,๗๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX 
ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(Inkjet) มีความละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
๑๕ ภาพต่อนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ ๑๐ ภาพต่อนาที(ipm) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ 
(ขาวด า-สี) ได้ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x 
๒,๔๐๐ dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่
น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-t  
หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
fi) ได้ สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

จ านวน ๗,๗๐๐ บาท 

งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐) รวม ๑๕,๐๐๐ บำท 
   หมวดรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๑๐๐๐) 
      ๑. ค่าจ้างท่ีปรึกษา (๕๕๑๐๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจส าหรับผู้ใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 

รวม 
จ านวน 

๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

บำท 
บาท 



๓๙ 
 

 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๑๖,๐๐๐ บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) รวม ๑๖,๐๐๐ บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) 
         ๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ 

รวม 
จ านวน 

๑๖,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่น/ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับท้องถิ่น/
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้            
          ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๗ ทั้งนี้ โครง 
การจะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมแล้ว 

   

งำนบริหำรงำนคลัง (๐๐๑๑๓) (กองคลัง) รวม ๑,๖๙๗,๘๘๐  บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๑,๑๘๑,๖๘๐ บำท 
   หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว รวม ๑,๑๘๑,๖๘๐ บำท 
      ๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๑,๑๘๑,๖๘๐ บำท 
          ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐) จ านวน ๑,๑๓๙,๖๘๐   บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

   
 
 

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

จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 

งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม    ๕๐๖,๒๐๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน(๕๓๑๐๐๐) 
      ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง 

รวม 
จ านวน 

   ๑๓๑,๒๐๐ 
     ๗๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

      ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 



๔๐ 
 

 

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
      ๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง 

จ านวน 
 

        
 ๑๕,๒๐๐ 

บาท 

    หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๑๕,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย     
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๑๑๕,๐๐๐ บำท 

          ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ 
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๘๔ 

จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเช่น โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลังและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ ภาพตามหลักธรร
มาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๑๗ 

จ านวน 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 

          ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านภาษี 
             ๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๑๗ 
             ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
รณรงค์การช าระภาษี  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหาร

จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท 



๔๑ 
 

 

ส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๑๗ 
   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐ บำท 
       ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงานกอง
คลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประ
สิทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหาร งานทั่วไป หน้า ๘๓ 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิว 
เตอร์หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในส านักงานกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน  ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน  ๒๕,๐๐๐ บาท 

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

จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท 

       ๕. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารอื่น ๆ ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร 
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 
 
 

จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 



๔๒ 
 

 

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

รวม 
รวม 
รวม 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บำท 

         ๑.๑ ค่าจัดซื้อตู้นิรภัยส านักงาน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นิรภัยส านักงาน ชนิด(มอก.) ๒ กุญแจ ๑ 
รหัสหมุน ขนาด ๔๙.๐x๔๓.๕x๓๙.๐ ซม. จ านวน ๑ ตู้คุณลักษณะและราคา
นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) ราคาหลังละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง 
 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๑,๒๗๓,๙๐๐.๐๐ บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๑) รวม ๑,๒๗๓,๙๐๐ บำท 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑,๐๒๕,๔๐๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน(๕๓๑๐๐๐) 
       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับ
การรักษาความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
      ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(๓๒๐๑๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับ
การรักษาความสงบภายใน     

รวม 
รวม 

จ านวน 

๖๗๘,๗๐๐ 
๑๙๒,๐๐๐ 
๑๙๒,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บาท 

 
 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวด
รำยจ่ำยอ่ืน(๓๒๐๓๐๐) 
       ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม อปพร.  

๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เช่น การฝึกทบทวนสมาชิก อปพร ฯลฯ 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

รวม 
 

จ านวน 

๔๓๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

          ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วัน อปพร. 
จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
              ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับการรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้า ๗๗ 

   
 

       ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ และ
บรรเทาเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

          ๒) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน    



๔๔ 
 

 

อัคคีภัยและการระงับเหตุในสถานศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่  จ านวน  
๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
         ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับ
การรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 
๗๗ – ๗๘ 
       ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า ๗๙ 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

       ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า ๗๖             

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

       ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใสไร้
ผักตบชวา 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการประชารัฐร่วม
ใจ คลองสวยน้ าใสไร้ผักตบชวา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า ๑๖ 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

       ๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากโรคระบาดในพืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จ านวน ๑๑๗,๕๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน ๘๒,๕๐๐ 
บาท ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน หน้า ๑๖ 

จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 



๔๕ 
 

 

       ๓. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
          - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ของ อบต. ซึ่งเป็นอัตรารวม ค่า
วัสดุ และค่าแรงงาน จ านวน ๓๖,๗๐๐ บาท(ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

จ ำนวน ๕๖,๗๐๐ บำท 

    หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
       ๑. ค่าวัสดุส านักงาน(๓๓๐๑๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื้อธงประจ าศูนย์ อปพร. อบต.ดอนศรีชุม ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

 
 
 

๓๑๖,๗๐๐ 
๖,๕๐๐ 

 
 
 

บำท 
บาท 

 
 
 

       ๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(๓๓๐๘๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น หรือสาร
หล่อลื่นต่าง ๆ ส าหรับยานพาหนะรถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล หมาย 
เลขทะเบียน บท ๔๗๓๕,รถฉุกเฉิน) บท ๖๔๖๕,(รถดับเพลิง) ตด ๔๕๑๑(รถ
ตักหน้าขุดหลัง) รวม ๓ คัน เป็นเงินจ านวน  ๑๒๐,๒๐๐ บาท และส าหรับเป็น
ส่วนผสมและเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เลื่อยโซ่ยนต์ 
และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ของ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน 

จ านวน ๑๔๐,๒๐๐ บาท 
 

       ๓. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์(๓๓๐๙๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ต่างๆ, ส าลี , 
ผ้าพันแผล, เฝือกดามคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

       ๔. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(๓๓๑๒๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกาย เช่น ชุด 
อปพร. ชุดส าหรับป้องกันภัยในการปฏิบัติงานป้องกันฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

       ๕. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง(๓๓๑๖๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ถังดับเพลิงเคมีแห้ง สายส่งน้ าดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
 
 
 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 



๔๖ 
 

 

งบลงทุน 
   หมวดครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๒๔๘,๕๐๐ 
๒๔๘,๕๐๐ 

บำท 
บำท 

       ๑. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (๔๑๐๓๐๐) รวม ๕๐,๐๐๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน จ านวน ๑ ล า คุณลักษณะและ
ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้องตลาด) เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์
กลาส  สามารถใช้งานทั่วไปหรือใช้ตรวจการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  
มีการทรงตัวดี อายุการใช้งานสูง มีน้ าหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ราคาล าละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

       ๒. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง (๔๑๐๔๐๐) รวม ๘,๕๐๐ บำท 
           ๒.๑ ค่าจัดซื้อรอกแม่แรง  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกแม่แรง ขนาด ๒ ตัน จ ารวน ๑ อัน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

จ านวน ๘,๕๐๐ บาท 
 
 
 

       ๓. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (๔๑๐๖๐๐) 
           ๓.๑. ค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (เครื่องเบนซิน ๔ 
จังหวะ) จ านวนหนึ่งเครื่อง ส าหรับปั่นไฟ ณ จุดเกิดเหตุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

       ๔. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐) 
           ๔.๑. ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร จ านวน ๒ ชุดประ 
กอบด้วย เสื้อ, กางเกง, รองเท้าดับเพลิง, ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

รวม 
จ านวน 

๑๓๘,๐๐๐ 
๑๓๘,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

          ๕. ค่ำครุภัณฑ์อ่ืนๆ (๔๑๑๗๐๐) 
           ๕.๑ ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบที่ ๑ จ านวน ๑ กล้อง ราคากล้องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงเทคโนโลยี ปี ๒๕๕๙ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐x๗๒๐ pixel หรือไม่น้อย
กว่า ๙๒๑,๖๐๐ pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) 
ส าหรับการบันทึกภาพได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

รวม 
จ านวน 

๒๒,๐๐๐ 
๒๒,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 



๔๗ 
 

 

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๓๕ LUX ส าหรับการแสดงภาพสี 
(Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๗LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า 
(Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide 
Dynamic Range หรือSuper Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-
T หรือดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE 
๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD 
Card หรือ Mini SD Card 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง 
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้าน
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 
๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น ๔๔๔,๐๗๗.๐๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (๐๐๒๑๑) (ส ำนักปลัด) รวม ๗๒,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินงำน(๕๓๐๐๐๐) รวม ๗๒,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
      ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร(๓๒๐๑๐๐) 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

รวม 
รวม 

จ านวน 

๗๒,๐๐๐ 
๗๒,๐๐๐ 
๗๒,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บาท 

 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมกำรศึกษำ (๐๐๒๑๒) (ส ำนักปลัด) รวม ๓๗๒,๐๗๗ บำท 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๒๐๐,๐๗๗ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๙๖,๖๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
       ๑.๑ ค่าสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้ 
          ๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๘,๗๐๐  บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา(สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา หน้า ๑๒ 
           ๒) ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๕๓,๙๐๐  บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง
พัฒนา จ านวน ๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาทต่อวัน จ านวน ๒๔๕ วัน เป็นเงิน 
๑๔,๗๐๐ บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง จ านวน ๘ คน ๆ ละ ๒๐ บาท
ต่อวัน จ านวน ๒๔๕ วัน(ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน 
              ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า ๖๘ 

รวม 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

๙๖,๖๐๐ 
 

๗๒,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บำท 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



๔๙ 
 

 

       ๑.๒ ค่าส่งเสริมการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า ๖๗ 

จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
      ๑. ค่ำอำหำรเสริม(นม) (๓๓๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. 
และศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้  
          ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงจ านวน  ๔๓ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท/วัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๘๒,๓๙๗ บาท 
          ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งจ านวน  ๘  คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท/
วัน จ านวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑๕,๓๓๐ บาท 
          ๓) ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง จ านวน ๓ คน ๆ ละ ๗.๓๗ บาท/วัน 
จ านวน ๒๖๐ วัน(ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐) เป็นเงิน ๕,๗๕๐ บาท  
              ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถม ศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ขององค ์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา หน้า ๖๗ 

รวม 
รวม 

๑๐๓,๔๗๗ 
๑๐๓,๔๗๗ 

บำท 
บำท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๑๗๒,๐๐๐ 
๑๗๒,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) 
          ๑.๒ อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง (สป) 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงตามโครงการ 
สนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน ๔๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท/วัน จ านวน ๒๐๐ 
วัน เป็นเงิน จ านวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา หน้า ๖๘ 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๒,๐๐๐ 
๑๗๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

บำท 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๐ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐.๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) รวม        ๘๐,๐๐๐  บำท 
งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๘๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
          ๑.๑ ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
           ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า ๑๒ 

รวม 
 

จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

  หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๖๐,๐๐๐  บำท 
     ๑. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) 
          ๑.๑ ค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลายส าหรับจ่ายให้กับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
          ๑.๒ ค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควันป้องกันและก าจัดยุง
ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
          ๑.๓ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ส าหรับประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
            ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

๖๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท 

 
 
  
 

บาท 
 
 
  
 

บาท 

    
 



๕๑ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น ๒,๖๙๘,๐๒๐  บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) (กองช่ำง) รวม ๑,๕๙๑,๘๒๐ บำท 
งบบุคลำกร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๗๓๐,๗๒๐ บำท 
หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและค่ำจ้ำงชั่วครำว รวม ๗๓๐,๗๒๐ บำท 
๑. ประเภทเงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) (๕๒๒๐๐๐) รวม ๗๓๐,๗๒๐ บำท 
          ๑.๑ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (๒๒๐๑๐๐)     จ านวน ๕๒๙,๓๐๐   บาท 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ดังนี้ ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
 

 
 

 
 

           ๑.๒ เงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

   

          ๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
           ๑.๔ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) 
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน 
 
 
 
 

จ านวน 

๑๔๔,๖๐๐ 
 
 
 
 

๑๔,๘๒๐ 
 

บาท 
 
 
 
 

บาท 

งบด ำเนินงำน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๘๔๑,๑๐๐ บำท 
   หมวดค่ำตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) รวม ๙๘,๖๐๐ บำท 
       ๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(๓๑๐๑๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น คณะกรรมการฯ ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๔๗,๐๐๐ บาท 

       ๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(๓๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจาก

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 



๕๒ 
 

 

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 
       ๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง   
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘(กองช่าง) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท 

       ๔. เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๑๐,๖๐๐ บาท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๕๖๗,๕๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๓๒,๕๐๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่ เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้าง
เหมาเขียนป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน 
 
 
 
 
 

๑๓๒,๕๐๐ บาท 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๓๕,๐๐๐ บำท 

           ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงาน
เคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิ ภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป หน้า ๘๔ 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของ 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทั้งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมหรือสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

      ๓. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน

จ ำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บำท 



๕๓ 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๗๕,๐๐๐  บำท 
       ๑. ค่าวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หรือมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในส านักงาน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๑๕,๐๐๐  บาท 

        ๒. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิด ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล (กองช่าง) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๘๐,๐๐๐  บาท 

        ๓. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี 
แปลงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๕๐,๐๐๐  บาท 

      ๔. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือซอฟต์แวร์ เครื่องอ่านข้อมูล เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ตลับผงหมึก และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือใช้ในส านักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

งบรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๐๐๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดรำยจ่ำยอ่ืน (๕๕๑๐๐๐) 
        ๑. ค่าจ้างท่ีปรึกษา (๕๕๑๐๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการตรวจคุณภาพน้ าส าหรับอุปโภคและ
บริโภคในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับ
ที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข หน้า ๑๒ 

รวม 
 

จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

บำท 
 

บาท 

งำนไฟฟ้ำถนน (๐๐๒๔๒) (กองช่ำง) รวม ๕๙๖,๒๐๐ บำท 
งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๕๙๖,๒๐๐ บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๓๓๐๐๐) รวม ๕๙๖,๒๐๐ บำท 
      ๑. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (๖๑๐๒๐๐) รวม      ๕๙๖,๒๐๐ บำท 
          ๑.๑ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังพะเยา ตาม
โครงการ ดังนี้ 
            ๑) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ ๔ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐ 

รวม 
 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



๕๔ 
 

 

บาท ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘ 

  
 

             ๒) โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ ๙ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
             - ตามถนนสายบ้านบุญเรือง – บ้านถ้ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๖๓ 

   
 

          ๑.๒ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกค าใต้ 
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกค าใต้
ตามโครงการ ดังนี้ 
            ๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ จ านวน ๑๗๑,๖๓๐ 
บาท ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกค าใต้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘  

รวม 
 
 
 
 

๒๖๖,๒๐๐ บาท 
 
 
 
 
 

             ๒) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ จ านวน ๙๔,๕๗๐ 
บาท ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอกค าใต้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน และปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน หน้า ๘ 

   

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๐๐๒๔๓) (ส ำนักปลัด)        รวม ๕๑๐,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐)        รวม ๖๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)         รวม ๖๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (๓๒๐๑๐๐) รวม ๑๐,๐๐๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ 
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซึ่งมิใช่ เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาท าลายขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาตัด
หญ้า ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

จ านวน 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ บาท 

       
 
 
 

 
       
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



๕๕ 
 

 

      ๒. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืน (๓๒๐๓๐๐) 

 รวม ๕๐,๐๐๐ บำท 

          ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการกิจกรรม/โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
            ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
(ฉบับที่๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมฃน 
หน้า ๑๕ 

    จ านวน 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

บาท 
 
 
 

งบลงทุน 
   หมวดครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๔๕๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

         ๑. ค่ำครุภัณฑ์อ่ืนๆ(๔๑๑๗๐๐) 
         ๑.๑ ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย ไร้มลพิษ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย ไร้มลพิษ คุณลักษณะ
และราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ราคาท้อง ตลาด) ราคาเตาละ 
๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          เป็นเตาเผาขยะขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
๑.๓๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร. และปล่องควันสูงไม่น้อยกว่า ๔.๕ เมตร 
ในตัวเตามีห้องเผาไหม้ทั้งขยะและห้องเผาไหม้เขม่า ควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บ
ฝุ่นอย่างพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กิโลกรัม 
สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน ๒๕ % ไม่น้อยกว่า 
๕๐ กก./ชม. ติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดพัก ความร้อนที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของขยะในสภาวะปกติสามารถให้ อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ได้ 
๕๐๐ – ๙๐๐ องศาเซลเซียส ในการเผาไหม้ไม่ใช้วัสดุใด ๆ เป็นเชื้อเพลิง 
รวมทั้งไฟฟ้าช่วยติดเตา หรือเผาไหม้ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รวม 
จ านวน 

๔๕๐,๐๐๐ 
๔๕๐,๐๐๐ 

 บำท 
 บาท  



๕๖ 
 

 

    รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน (๐๐๒๕๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บำท จำ่ยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป 

งำนส่งเสริมและสนับสนุนเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๑๘๐,๐๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

      ๑. ค่ำรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) 
         ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
หน้า ๗๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

รวม 
จ านวน 

๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
          ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 
การรณรงค์ การบ าบัด การฝึกอาชีพ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า ๘๐  

รวม 
 

จ านวน 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

         ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมกระบวนการท างานเพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมกระบวนการท างานเพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ ตามโครงการ 
             ๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดท าทบทวน 
ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
              ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า ๗๐ 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

             ๒) โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
              ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หน้า ๘๒  

   
 

          ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมในการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า ๘๐ 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและ
เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดตั้งและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ศูนย์เด็กและเยาวชนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า ๗๐ 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 

          ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเสริมสร้างส านึกประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า ๘๕ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

          ๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม โครงการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
เช่นกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 



๕๘ 
 

 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป หน้า ๑๗  
          ๒.๗ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามโครงการ                            
             ๑) โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เช่นการ
ฝีมือ การประดิษฐ์ การท าขนม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จ านวน 
๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า ๖๕ 
             ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้า ๑๓  

จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท 

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) 
   หมวดเงินอุดหนุน (๕๖๑๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

      ๑. เงินอุดหนุนเอกชน (๖๑๐๓๐๐) 
         ๑.๑ อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอนศรีชุม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอนศรีชุมตามโครง 
การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
            ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หน้า ๘๖ 

รวม 
จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้  จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (๐๐๒๖๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๔๔๗,๐๐๐.๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงิน อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งำนกีฬำและนันทนำกำร (๐๐๒๖๒) (ส ำนักปลัด) รวม ๑๘๒,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑๘๒,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๗๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 
         ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาท้องถิ่นดอกค าใต้สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้า ๗๒ 

รวม 
 

จ านวน 

๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

         ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข  
หน้า ๑๓ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

         ๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนา 
การเด็กและเยาวชนต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๑๔ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

   
 

       
 

 
 

 
 



๖๐ 
 

 

หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)  รวม ๑๒,๐๐๐ บำท 
     ๑. ค่าวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการฝึกซ้อม 
แข่งขัน และส่งเสริมให้ประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
         ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้า ๗๓ 

    จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 

งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) 

       รวม 
       รวม 

๒๖๕,๐๐๐ 
๒๖๕,๐๐๐ 

บำท 
บำท 

   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (๓๒๐๒๐๐) 
          ๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ และพิธีทางศาสนา 
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานพิธีการและ
วันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันสวรรคตรัชกาลที่ ๙ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องกับงานพิธีในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้า ๗๒ 

       รวม 
       รวม 
    จ านวน 

๒๖๕,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บำท 
บาท 

      ๒. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐)     
          ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงาน
ประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ หน้า ๗๒ 

รวม 
 

จ านวน 

๑๔๕,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 

บำท 
 

บาท 

          ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

    จ านวน 
 

 

  

๔๐,๐๐๐ บาท 



๖๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๑๔       
          ๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา  
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๑๔ 

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

          ๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ )ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้า ๗๐ 

    จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

          ๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
            ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 



๖๒ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (๐๐๓๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๒,๓๖๗,๕๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน 
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (๐๐๓๑๒) รวม ๒,๓๖๗,๕๐๐ บำท 
งบลงทุน รวม ๒,๓๖๗,๕๐๐ บำท 
   หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๒,๓๖๗,๕๐๐ บำท 
      ๑. ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค (๔๒๐๙๐๐) รวม ๒,๓๖๗,๕๐๐ บำท 
           ๑.๑ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่ ๒  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวถนนดอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย ๑ (ช่วงที่ ๑)ขนาดกว้าง ๓.๑๐ ม. 
ยาว ๘.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๖.๓๕ ตร.ม. 
(ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง
ในราง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ 
เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย ๒ ขนาดกว้างใน
ราง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร 
พร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
จ านวน ๑๕๘,๖๐๐ บาท ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๕๙            

จ านวน ๓๖๘,๖๐๐ บาท 

           ๑.๒ ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๔ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประ 
สงค์ ขนาดอาคารกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๕๙            

จ านวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๓ ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านทุ่งหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 



๖๓ 
 

 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ขนาดกว้างในราง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ 
เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๙.๐๐ เมตร พร้อมฝา คสล. กว้าง ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการ
ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๖๐ 
         ๑.๔ ค่าปรับปรุงเสริมราวสะพานกันตก บ้านสันป่าหมากเหนือ หมูท่ี ่
๘  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมราวสะพาน
ซอย ๓ ตามใบประมาณการ ปร.๔ - ปร.๕ ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๙ 

จ านวน ๕๑,๓๐๐ บาท 

         ๑.๕ ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารอเนก 
ประสงค์ อบต.ดอนศรีชุม ตามใบประมาณการ ปร.๔ - ปร.๕ ของกองช่าง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๑๐ 

จ านวน ๑๑๙,๘๐๐ บาท 

          ๑.๖ ค่าถมดินปรับพื้นที่บริเวณส านักงาน อบต.ดอนศรีชุม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการถมดินปรับพ้ืนที่บริเวณ
ส านักงาน อบต.ดอนศรีชุม ขนาดพ้ืนที่กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๘๐ ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม) ตามประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับที่  ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา หน้า ๑๑ 

จ านวน ๓๗,๙๐๐ บาท 

          ๑.๗ ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนนสายร่องสะเด็ด 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายร่องสะด็ด (ตอนบน ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวถนน

จ านวน ๓๕๑,๐๐๐ บาท 



๖๔ 
 

 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร คิดเป็น
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตาม
ประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๙ 
          ๑.๘ ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนนสายรวมใจ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายรวมใจ ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว 
๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๙ 

จ านวน ๑๕๓,๖๐๐ บาท 

          ๑.๙ ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรงัหรือหินผุ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลูกรังหรือหินผุถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร(แว่ลุงวัง) หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง 
ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ 
เมตร คิดเป็นปริมาณดินลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม) ตามประมาณการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๐ 

จ านวน ๓๖๔,๗๐๐ บาท 

          ๑.๑๐ ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรงัหรือหินผุถนนสายท่าข้าม 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลง
หินคลุกถนนสายท่าข้าม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวง ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร คิดเป็นปริมาณดินลูกรัง
หรือหินผุไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ตามประมาณการ
ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๐ 

จ านวน ๗๘,๖๐๐ บาท 

          ๑.๑๑ ค่าก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังทลาย 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง
พังทลาย โดยการวางกล่องเกเปี้ยน ระยะทางประมาณ ๒๕.๐๐ เมตร ตาม

จ านวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท 



๖๕ 
 

 

แนวตลิ่งล าเหมืองร่องสะเด็ด หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง ตามประมาณการของกองช่าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้า ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐.๐๐  บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร (๐๐๓๒๑) (ส ำนักปลัด) รวม ๑๔๐,๐๐๐ บำท 
งบด ำเนินกำร (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑๔๐,๐๐๐ บำท 
   หมวดค่ำใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๔๐,๐๐๐ บำท 
      ๑. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่น (๓๒๐๓๐๐) 

รวม ๑๒๐,๐๐๐ 
 

บำท 
 

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
          ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร และปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร หน้า ๗๖ 

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

          ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ๕๐,๐๐๐ บาท 

   ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน้า ๑๑ 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   หมวดค่ำวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) 
      ๑. ค่าวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธ์พืช ฯลฯ ส าหรับด าเนินการส่งเสริม
ด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผน 
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

รวม 
รวม 

จ านวน 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

บำท 
บาท 
บาท 

 
 
 
 



๖๗ 
 

 

รำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุมอ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 
แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐) 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  ๖,๑๐๒,๖๗๒.๐๐ บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวด
เงิน อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งำนงบกลำง (๐๐๔๑๑) 
งบกลำง (๕๑๐๐๐๐) 

รวม 
รวม 

๖,๑๐๒,๖๗๒ 
๕,๙๕๓,๖๐๐ 

บำท 
บำท 

       ๑. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
จ านวน ๖๔,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๓๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของครู ผดด. จ านวน
๑๖,๐๐๐ ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 

จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
 
 

       ๒. เบี้ยยังชีพคนชรา (๑๑๐๗๐๐) 
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่จ านวน ๔๘๙ ราย ดังนี้ 
           รายละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๓๒๖ ราย รวม ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒,๓๔๗,๒๐๐ บาท 
           รายละ ๗๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๑๐ ราย รวม ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๙๒๔,๐๐๐ บาท 
           รายละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๔๐ รายรวม ๑๒ เดือน เป็นเงิน 
๓๘๔,๐๐๐ บาท 

 รายละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๓ รายรวม ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๓๖,๐๐๐ บาท (ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๐๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน 

ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง 
หน้า ๗๔ 

จ านวน 
 

๓,๖๙๑,๒๐๐ 
 

บาท 
 

       ๓. เบี้ยยังชีพคนพิการ (๑๑๐๘๐๐) 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุม 

จ านวน ๑๖๙ คน ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และมีประกาศของ อบต.
ดอนศรีชุม ให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้พิการเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๐๒ ลงวันที่ 
๒ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
            ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน

จ านวน ๑,๖๒๒,๔๐๐ บาท 
 



๖๘ 
 

 

งบกลาง หน้า ๗๔ 
       ๔. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (๑๑๐๙๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่จ านวน ๓๕ ราย ๆ 
ละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาทดังนี้ 
         ๑) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน ๒๙ รายรวมเป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ 
บาท 
         ๒) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน ๖ ราย รวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท 
         ปรากฏใน แผนงานงบกลางงานงบกลาง และปรากฏในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง 
หน้า ๗๔ 

จ านวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
 

       ๕. เงินส ารองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) 
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ
และเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
           ปรากฏใน แผนงานงบกลางงานงบกลาง และปรากฏในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานงบกลาง 
หน้า ๘๑   

จ านวน 
 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

       ๖. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐) 
          ๖.๑ เงินสมทบกองทุน สปสช. 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.) 
ร้อยละ ๔๐ ของยอดจัดสรร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ปรากฏใน แผนงานงบกลางงานงบกลาง และปรากฏในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม แผนงาน
สาธารณสุข หน้า ๖๙ 

รวม 
จ านวน 

 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐     
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

บาท 
บาท 

           ๖.๒ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม 
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอนศรีชุม  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
              ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง และปรากฏในแผน 
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย แผนงานงบ
กลาง หน้า ๘๑ 

จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หมวดบ ำเหน็จ/บ ำนำญ 
       ๑. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(๑๒๐๑๐๐) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) จ านวน ๑% ของรายรับปรากฏใน แผนงานงบกลางหมวด
บ าเหน็จ/บ านาญ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

รวม 
จ านวน 

๑๔๙,๐๗๒ 
๑๔๙,๐๗๒ 

บำท 
บาท 



๖๙ 
 

 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำม พรบ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๕ 
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชุม อ ำเภอดอกค ำใต้ จังหวัดพะเยำ 

 

ล ำดับที่ รำยกำร งบประมำณตั้งไว้ หมำยเหตู 
๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 ส ำนักปลัด   
 เงินเดือนพนักงาน ๓,๓๒๔,๗๒๒.๐๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๒๕๒,๐๐๐.๐๐  
 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ๒๕๐,๙๒๐.๐๐  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑,๑๒๒,๘๔๐.๐๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆ พนักงานจ้าง ๙๙,๔๘๐.๐๐  
 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๑๗๖,๔๐๐.๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๒๗,๒๐๐.๐๐  
 รวม ๕,๕๕๓,๕๖๒.๐๐  
 กองคลัง   
 เงินเดือนพนักงาน ๑,๑๓๙,๖๘๐.๐๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐  
 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๗๐,๐๐๐.๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๓๖,๐๐๐.๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๕,๒๐๐.๐๐  
 รวม ๑,๓๐๒,๘๘๐.๐๐  

๒ แผนงำนเคหะและชุมชน   
 ส่วนโยธำ   
 เงินเดือนพนักงาน ๕๒๙,๓๐๐.๐๐  
 เงินประจ าต าแหน่ง ๔๒,๐๐๐.๐๐  
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ๑๔๔,๖๐๐.๐๐  
 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ๑๔,๘๒๐.๐๐  
 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๔๗,๐๐๐.๐๐  
 เงินค่าเช่าบ้าน ๓๖,๐๐๐.๐๐  
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ๑๐,๖๐๐.๐๐  
 รวม ๘๒๔,๓๒๐.๐๐  
 รวมทั้งสิ้น ๗,๖๘๐,๗๖๒.๐๐      

 
                             คิดเป็นร้อยละของงบประมำณรำยจ่ำย   =  ๗,๖๘๐,๗๖๒ x ๑๐๐ 
                             ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑                ๒๔,๐๓๕,๔๒๕ 
 
                                                                             =  ๓๑.๙๕  



๗๐ 
 

 

 
 
 


