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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จั นทบุ รี ทุ กท าน ได ทราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายในการดํ า เนิ น งานใน
ปงบประมาณ 2553 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มียอดเงินสะสมที่สามารถนํามาใชได จํานวน
18,711,739.12 บาท และสะสมไวที่กองทุนสะสมองคการบริหารสวนจังหวัด (กสอ.) อีกจํานวน 21,439,917.86 บาท
รวมเปนเงินสะสม ทั้งสิ้น 40,151,656.98 บาท ซึ่งทําใหสถานะการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
มีความมั่นคง
1.2 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มียอดหนี้เงินกูจากธนาคารออมสิน จํานวน 81,000,000 บาท
โดยชําระดอกเบี้ย งวดเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 จํานวน 2,500,000 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
2.1 ในป งบประมาณ 2551 องค การบริหารสว นจั ง หวั ด จัน ทบุรี ไดป ระมาณการรายรับไว
326,574,850 บาท ต่ํากวารายรับจริง 76,643,957.57 บาท สําหรับในปงบประมาณ 2552 องคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีมีรายรับตามประมาณการรายรับจนถึงเดือนเมษายน 2552 จํานวน 252,540,264.16 บาท และ
มีรายจายจนถึงเดือนเมษายน 2552 จํานวน 124,880,153.32 บาท
2.2 รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 333,700,000.- บาท
รายรับ
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ
1.2 ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกน้ํามัน
1.3 คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม
รวมหมวดภาษีอากร
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
2.1 คาปรับผิดสัญญา
2.2 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รับจริง ป 2551

ประมาณการ
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

31,104,855.45
4,836,073.64
484,656.50
36,425,585.59

30,000,000.00
5,000,000.00
400,000.00
35,400,000.00

31,000,000.00
4,000,000.00
400,000.00
35,400,000.00

347,644.00
68,850.00
416,494.00

1,000,000.00
300,000.00
1,300,000.00

500,000.00
100,000.00
600,000.00

หมายเหตุ
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รายรับ
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 คาเชาที่ดิน
3.2 คาเชาหรือคาบริการสถานที่
3.3 ดอกเบี้ย
3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ
3.5 คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลน
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
5. หมวดรายไดจากทุน
5.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทุน
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. หมวดภาษีจัดสรร
6.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
6.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
6.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (5%)
6.4 คาภาคหลวงแร
รวมหมวดภาษีจัดสรร
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
7.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

รับจริง ป 2551

ประมาณการ
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

266,310.00
3,820,611.12
2,743,766.14
0.00
150,626.23
6,981,313.49

247,500.00
3,522,020.00
2,165,000.00
607,500.00
70,380.00
6,612,400.00

309,375.00
3,550,660.00
2,006,000.00
7,500.00
460,105.00
6,333,640.00

1,138,000.00
4,026,337.25
5,164,337.25

1,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00

500,000.00
1,700,000.00
2,200,000.00

0.00
0.00

40,000.00
40,000.00

40,000.00
40,000.00

181,183,640.53
63,572,784.93
18,368,148.52
932,207.00
264,056,780.98

90,174,296.26
90,174,296.26
403,218,807.57

121,600,000.00 120,000,000.00
50,000,000.00 60,226,360.00
22,000,000.00 18,000,000.00
900,000.00
900,000.00
194,500,000.00 199,126,360.00

100,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00 90,000,000.00
339,052,400.00 333,700,000.00

หมายเหตุ
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2.1 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวม

จายจริง
ป 2551

ประมาณการ
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

70,664,593.16
3,000,000.00

56,882,251
8,427,907

53,628,273
7,257,601

14,946,747.11
5,500,000.00
9,888,848.42
70,486,122.00
26,281,350.00
26,375,325.16

69,092,240
8,000,000
18,021,237
33,761,280
26,470,000
54,180,486

65,500,000
8,000,000
22,370,911
7,290,416
23,843,600
48,214,917

56,867,723.95
82,902,669.53
116,668.00

26,112,143
22,144,450
610,000

30,401,682
51,600,000
616,000

9,109,214.84
376,139,262.17

15,329,120
339,031,114

14,976,600
333,700,000

จายจริง
ป 2551
9,109,214.84
26,396,068.76
7,039,484.94
76,082,275.14
1,658,854.84
64,586,641.65
75,743,165.00
115,523,557.00
376,139,262.17

ประมาณการ
ป 2552
15,329,120
48,612,452
8,880,318
124,550,690
4,708,000
74,569,940
62,380,594
339,031,114

ประมาณการ
ป 2553
14,976,600
50,382,294
8,796,064
123,398,292
2,438,000
82,240,450
500,000
50,968,300
333,700,000

2.2 รายจายจําแนกตามหมวดรายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชั่วคราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจายอื่น
8. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
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3. รายละเอียดรายจายบางรายการที่จําเปนตองใชในการบริหารกิจการขององคกร ในปงบประมาณ 2553
1. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ
(1) เงินเดือน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 41,628,593 บาท
(2) เงินคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับสูง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
(3) เงินคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับกลาง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 537,600 บาท
(4) เงินประจําตําแหนงของผูบริหารระดับสูง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท
(5) เงินประจําตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 537,600 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,192,560 บาท
(7) คาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
- บาท
2. เงินคาจาง
(1) เงินคาจางประจํา
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 2,991,786 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
35,040 บาท
(3) เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีคา จางเต็มขั้น
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
50,796 บาท
(4) เงินคาจางชั่วคราว
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 6,592,244 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,537,820 บาท
3. ประโยชนตอบแทนอื่น
(1) เงินคาเชาบาน
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 259,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 279,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,510,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
200 บาท
(5) เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น
80,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 800,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ
ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 2,437,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,709,239 บาท
หมายเหตุ คิดเปนรอยละ 24.91 ของงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553 โดยจายจากรายไดไมรวม
เงินอุดหนุนทุกประเภท
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4. รายจายที่องคกรใชจายในการพัฒนาองคกร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลําดับ
ปรากฏใน
หนวยงาน
ชื่อโครงการ
จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ที่
แผนงาน
ที่รับผิดชอบ
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1 ค าใช จ ายการบริ หารจั ดการศู นย เครื อข ายเพื่ อแก ไข 1,000,000
บริหารงาน สํานักปลัดฯ
ปญหา และสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิน่
ทั่วไป
(Clinic Center) จังหวัดจันทบุรี
2 ค าใช จ ายโครงการจั ดการแข งขั นกี ฬาสภาองค การ 1,200,000 การศาสนา
กองกิจการ
บริหารสวนจังหวัด (ภาคกลาง)
วัฒนธรรมและ
สภาฯ
นันทนาการ
”
3 คาใชจายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 2,500,000 สรางความ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น เชน การประชุม อบรมการมี
เขมแข็งของ
ส ว นร ว มของประชาชน อบรมอาสาสมั ค รพั ฒ นา
ชุมชน
ชุมชน การรวมพลังมวลชนในกิจกรรมตางๆ
4 คาใชจายโครงการจัดนิทรรศการ และการแขงขัน
5,000,000
การศึกษา
กองแผนฯ
ทางวิชาการ
5 คาใชจายโครงการจัดคายสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
400,000
”
”
ทางการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
6 คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 7,000,000
”
”
ทางการศึกษา
7 คาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม 1,500,000 การศาสนา
”
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
8 คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนจังหวัด 2,500,000
”
”
จันทบุรี
9 คาใชจายทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสําหรับ
900,000
การศึกษา
”
นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

7
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
10 คาใชจายโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางการศึกษา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
11 คาใชจายโครงการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี
12 คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความ
สงบเรียบรอยของจังหวัดจันทบุรี
13 คาใชจายโครงการคอนเสิรตลดภาวะโลกรอน
14 ค าใช จ ายโครงการพั ฒนาเด็ ก เยาวชน ของจั งหวั ด
จั น ทบุ รี “กิ จ กรรมงาน วั น เด็ ก แห ง ชาติ ประจํ า ป
2553”
15 ค า ใช จ า ยโครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เครือขายผูนําเยาวชนสูทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี (ศยส.)
16 คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูยากไร ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และผูดอยโอกาส
ในชุมชนจังหวัดจันทบุรี
17 คาใชจายโครงการสายใยรักจาก อบจ.จันทบุรี
18 ค า ใช จ า ยโครงการส ง เสริ ม รณรงค ป อ งกั น และ
ตอตานยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติ ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
(ศตส.อบจ.จบ.)
19 คาใชจายโครงการสงเสริมการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
20 คาใชจา ยโครงการกองทุนเพือ่ การพัฒนาและสงเสริม
อาชีพขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
21
22

5,000,000

ปรากฏใน
แผนงาน
การศึกษา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองแผนฯ

5,000,000

การเกษตร

กองชาง

จํานวนเงิน

2,000,000
300,000
3,000,000

การรักษาความ
กองชาง
สงบภายใน
การเกษตร
กองชาง
สังคม
กองสงเสริมฯ
สงเคราะห

2,000,000

”

”

3,000,000

”

”

1,000,000
1,000,000

สาธารณสุข
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

”
”

3,000,000

การรักษาความ
สงบภายใน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
การเกษตร

”

3,000,000

คาใชจายโครงการชวยเหลือเกษตรกรในการแกไข 30,000,000
ปญหาผลผลิตทางการเกษตร
คาใชจายโครงการประชุมสมัชชาคนพิการ
1,000,000

สังคม
สงเคราะห

”

”
”

หมายเหตุ

8
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
23 โครงการกีฬาสงเสริมการทองเทีย่ ว

รวม

1

1
2

1

คาวัสดุ
ประเภทวัสดุกอสราง
คาวัสดุในการกอสราง เชน ไม ตะปู เหล็กเสน
ปูนซีเมนต ทราย หิน ทอระบายน้ํา คสล. และอื่นๆ
เปนตน ที่เกี่ยวกับงานกอสราง

จํานวนเงิน
500,000

ปรากฏใน
หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนงาน
ที่รับผิดชอบ
การศาสนา กองสงเสริมฯ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

81,800,000

9,000,000

รวม
9,000,000
หมวดคาครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ
ประเภทครุภณ
ั ฑสํานักงาน
คาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไมนอยกวา 140,000
30 แผนตอนาที จํานวน 1 เครื่อง
ค า เครื่ อ งพิ ม พ สํ า เนาระบบดิ จิ ต อล ความละเอี ย ด 400,000
ไมนอยกวา 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว สามารถยอ
ขยายได พื้ น ที่ ก ารพิ ม พ ใ หญ สุ ด ขนาดกระดาษ A3
จํานวน 2 เครื่อง
รวม
540,000
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ค า รถยนต นั่ ง 4 ประตู ขั บ เคลื่ อ น 2 ล อ ชนิ ด 1,800,000
เครื่องยนตเบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา
2,300 ซีซี เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน

อุตสาหกรรม
และการโยธา
(8,000,000 )
เคหะและชุมชน
(1,000,000 )

กองชาง

บริหารงาน
ทั่วไป
”

สํานักปลัดฯ

”

สํานักปลัดฯ
กองแผนฯ

กองชาง

9
ลําดับ
ชื่อโครงการ
จํานวนเงิน
ที่
2 คารถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง 1,400,000
ชนิดเครื่องยนตดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอก
สูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี กระจกปรับไฟฟา เซ็นทรัล
ล็ อ ค เป น ราคารวมเครื่ องปรั บอากาศและรวมภาษี
สรรพสามิต จํานวน 1 คัน
รวม
3,200,000
ประเภทครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
1 ค า เครื่ อ งตั ด หญ า แบบสายสะพาย ชนิ ด ข อ แข็ ง
9,500
เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด จํานวน 1 เครื่อง
รวม
9,500
ประเภทครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
1 คาเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) พรอม 44,800,000
ระบบปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 2,800 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
รวม
44,800,000
ประเภทครุภัณฑโรงงาน
1 ค า จั ด ซื้ อ แท ง ค บ รรจุ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ขนาดบรรจุ 600,000
12,000 ลู กบาศกเมตร พรอมตูจายน้ํามัน มีอุปกรณ
ครบชุด จํานวน 1 ชุด
รวม
600,000
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1 คาถังออกซิเจน ขนาด 2,000 ปอนด จํานวน 5 ถัง
27,500

1
2

รวม
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
คาตูแชอาหารขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
คามานหนาตางพรอมอุปกรณ ขนาด 2.50 x 1.20 เมตร
จํานวน 9 ชุด

ปรากฏใน
แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

”

สํานักปลัดฯ

การศึกษา

กองแผนฯ

อุตสาหกรรม
และการโยธา

กองชาง

สังคม
สงเคราะห

กองสงเสริมฯ

”
”

”
”

27,500
27,000
18,000

หมายเหตุ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
3 คามานหนาตางพรอมอุปกรณ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร
จํานวน 1 ชุด
4 คาหมอหุงขาวขนาดจุ 10 ลิตร (แบบใชแกส) จํานวน
1 ใบ
5 คาเตียงนอน ขนาด 3 x 6.5 ฟุต จํานวน 20 เตียง
6 คาตูหัวเตียง ขนาด 50 x 50 x 80 ซ.ม. จํานวน 20 ตู
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
1
อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี
2 อุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11
จัง หวั ด จั น ทบุรี โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี
3 อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี โครงการอนุรักษสายพันธุกลวยไม
พื้นเมืองภาคตะวันออก ประจําป 2552
4 อุดหนุนสํานัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดจันทบุรี โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
องคกรสตรีจังหวัดจันทบุรี
5 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว จังหวัดจันทบุรี โครงการ
ขยายผลภูมิปญญาแผนดินสูปวงชนชาวไทยดานศูนย
เรี ย นรู เ กษตรอิ น ทรี ย ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จังหวัดจันทบุรี
รวม

จํานวนเงิน
800
7,500

ปรากฏใน
แผนงาน
สังคม
สงเคราะห
”

หนวยงาน
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ
กองสงเสริมฯ
”

44,000
64,000
161,300

”
”

”
”

800,000

การศึกษา

กองแผนฯ

1,600,000

การศึกษา

”

800,000

การเกษตร

กองชาง

5,000,000

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
การเกษตร

กองสงเสริมฯ

15,000,000

23,200,000

”

11
ลําดับ
ที่
1

2

3
4
5

6

7

ชื่อโครงการ
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย โครงการบริหารจัดการสมาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
อุดหนุนวัดสุทธิวารี โครงการอบรมบาลีกอนสอบ
สนามหลวง

จํานวนเงิน
166,850

500,000

ปรากฏใน
แผนงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

บริหารงาน
ทั่วไป

สํานักปลัดฯ

การศาสนา สํานักปลัดฯ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
”
”

อุดหนุนวัดสุทธิวารี โครงการฝกซอมอบรมนักธรรม 500,000
ชั้นโท – เอก กอนสอบสนามหลวง
อุดหนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี โครงการ 20,000,000
”
จัดสรางพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี (ตอเนื่อง)
อุ ดหนุ นอาสนวิ หารพระนางมารี อาปฏิ สนธิ นิ รมล
การศาสนา
จันทบุรี จํานวน 3 โครงการ
วัฒนธรรมและ
(1) โครงการ “ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ
นันทนาการ
500,000
จังหวัดจันทบุรี และศูนยรวมความเชื่อความศรัทธา
ของชุมชน” ประจําป พ.ศ. 2553
(2) โครงการจัดงานฉลอง 300 ป ชุมชนแหงความ 8,000,000
”
เชื่อฯ และฉลอง 100 ป อาสานวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
(3) โครงการวันผูสูงอายุและวันครอบครัวอาสนวิหาร 400,000
”
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
สาธารณสุข
อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 7,000,000
โครงการพัฒนาการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข และภาคีเครือขายจังหวัด
จันทบุรี ประจําป 2553
สรางความ
อุ ด หนุ น สมาคมกํ า นั น ผู ใ หญ บ า นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี 10,973,600
เขมแข็งของ
โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน
กํ านั น ผู ใหญ บ าน และคณะกรรมการหมู บ านของ
จังหวัดจันทบุรี ป 2553

”
กองสงเสริมฯ

”

”
”

”

หมายเหตุ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
จํานวนเงิน
ที่
8 อุ ด หนุ น สมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โครงการ 7,000,000
พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ
9

1

อุดหนุนสมาคมผูคาอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 4,000,000
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี
รวม
59,040,450
หมวดรายจายอื่น
คาใชจายโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลผลิต 500,000
ทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี
รวม
500,000
รวมทั้งสิ้น
222,878,750

ปรากฏใน
หนวยงาน
หมายเหตุ
แผนงาน
ที่รับผิดชอบ
การศาสนา กองสงเสริมฯ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
”
”

การเกษตร

”

13
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิน้

ยอดรวม 333,700,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

53,628,273 บาท
7,257,601 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

65,500,000
8,000,000
22,370,911
7,290,416
23,843,600
48,214,917

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม 30,401,682 บาท
ยอดรวม 51,600,000 บาท
ยอดรวม
616,000 บาท
ยอดรวม 14,976,600 บาท

เหตุผล
เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของคณะผู บ ริ ห าร ที่ ไ ด ว างแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตลอดป
งบประมาณ 2553 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบตอไป
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 58 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัตินี้เรียกวา "ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553"
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ข อ 3. งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ให ตั้ ง จ า ยเป น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น
333,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 53,628,273 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 7,257,601 บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 65,500,000 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 8,000,000 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 22,370,911 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 7,290,416 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม 23,843,600 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม 48,214,917 บาท
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 30,401,682 บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 51,600,000 บาท
3. แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
616,000 บาท
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 14,976,600 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
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ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(นายธนภณ กิจกาญจน)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
*********************
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 333,700,000.- บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ
รวม
จํานวน

35,400,000.- บาท
31,000,000.- บาท

จํานวน

4,000,000.- บาท

จํานวน

400,000.- บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม
จํานวน
1. คาปรับผิดสัญญา
ประมาณการลดลง โดยคํานวณตามเกณฑที่ไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว
2. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
จํานวน
ประมาณการลดลง

600,000.- บาท
500,000.- บาท

หมวดรายไดภาษีอากร
1. คาภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ
ประมาณการใกลเคียงปที่ลวงมาแลว
2. คาภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกน้ํามัน
ประมาณการลดลง เนื่องจากสถานคาปลีกน้ํามันปดกิจการ
3. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

100,000.- บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 6,333,640.- บาท
จํานวน
309,375.- บาท
1. คาเชาที่ดิน
คาเชาที่ดินกับบริษัทเชลลแหงประเทศไทย จํากัด เชา 1 แปลง ระยะเวลาการเชา 20 ป ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม
2536 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 อัตราคาเชา ป 2552 - 2556 ปละ 309,375.- บาท คาเชาปละ 309,375.- บาท
2. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
รวม
3,550,660.- บาท
2.1 คาเชาอาคารพาณิชยบริเวณสถานีขนสงจังหวัดจันทบุรี
จํานวน
2,095,200.- บาท
2.1.1 ค าเช าอาคารพาณิ ชย ที่ หอการค าสร าง มี จํ านวน 44 ห อง ระยะเวลาการเช า 20 ป ตั้ งแต วั นที่
1 ตุลาคม 2540 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อัตราคาเชาป 2552 - 2557 ปละ 10,800.- บาท ตอหอง (หองเลขที่ 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1-7, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, และ 114) รวมคาเชาปละ (10,800 บาท x 44 หอง) = 475,200.- บาท
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2.1.2 คาเชาอาคารพาณิชย 4 ทําเล จํานวน 1,620,000.- บาท
1. ทําเลที่ 1 มี 11 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 804,000 บาท แยกเปน
− จํานวน 8 หอง (หองเลขที่ 28/16 – 18 , 40 , 40/1 - 4) อัตราคาเชาหองละ 5,000 บาทตอเดือน
เปนเงินคาเชาปละ (5,000 บาท x 8 หอง x 12 เดือน) = 480,000.- บาท
− จํานวน 3 หอง (หองเลขที่ 40/5 -7) อัตราคาเชาหองละ 9,000 บาทตอเดือน เปนเงินคาเชา
ปละ (9,000 บาท x 3 หอง x 12 เดือน) = 324,000.- บาท
2. ทําเลที่ 2 มี 16 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 375,600.- บาท แยกเปน
− จํานวน 5 หอง (หองเลขที่ 28/5 – 6, 28/8, 28/11 และ28/15) คาเชาหองละ 2,500 บาทตอเดือน
คาเชาปละ (2,500 บาท x 5 หอง x 12 เดือน) = 150,000.- บาท
− จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28/1) คาเชาหองละ 2,900 บาทตอเดือน คาเชาปละ (2,900 บาท
x 12 เดือน) = 34,800.- บาท
− จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28/2) คาเชาหองละ 3,200 บาทตอเดือน คาเชาปละ (3,200 บาท
x 12 เดือน) = 38,400.- บาท
− จํ า นวน 2 ห อ ง (ห อ งเลขที่ 28/3-4) ค า เช า ห อ งละ 3,300 บาทต อ เดื อ น ค า เช า ป ล ะ
(3,300 บาท x 2 หอง x 12 เดือน) = 79,200.- บาท
− จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28) คาเชาหองละ 3,500 บาทตอเดือน คาเชาปละ (3,500 บาท
x 12 เดือน) = 42,000.- บาท
− จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28/7) คาเชาหองละ 2,600 บาทตอเดือน คาเชาปละ (2,600 บาท
x 12 เดือน) = 31,200.- บาท
− จํานวน 5 หอง (หองเลขที่ 28/9-10,28/12-14) ฟองรองอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
จึงไมไดประมาณการรายรับไว
3. ทําเลที่ 3 มี 29 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 339,600.- บาท แยกเปน
− จํานวน 17 หอง (หองเลขที่ 22 , 22/1 – 8 , 24/2 – 3 , 24/5 , 24/7 , 26 และ 26/1 – 3) คาเชา
หองละ 1,500 บาทตอเดือน คาเชาปละ (1,500 บาท x 17 หอง x 12 เดือน) = 306,000.- บาท
− จํ า นวน 1 ห อ ง (ห อ งเลขที่ 24/6) ค า เช า ห อ งละ 2,800 บาทต อ เดื อ น ค า เช า ป ล ะ
(2,800 บาท x 12 เดือน) = 33,600.- บาท
− จํานวน 11 หอง (หองเลขที่ 22/9-14,24,24/1,24/8-9) ฟองรองอยูระหวางการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ จึงไมไดประมาณการรายรับไว
4. ทําเลที่ 4 มี 11 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 100,800.-บาท แยกเปน
- จํานวน 7 หอง (หองเลขที่ 38/3,38/5-10) คาเชาหองละ 1,200 บาทตอเดือน คาเชาปละ
(1,200 บาท x 7 หอง x 12 เดือน) = 100,800.- บาท
- จํานวน 2 หอง (หองเลขที่ 38 และ 38/1) อยูระหวางปรับปรุงซอมแซม จึงไมไดประมาณการ
รายรับไว
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- จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 38/2) ใหขาราชการพักอาศัย จึงไมไดประมาณการรายรับไว
- จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 38/5) อยูระหวางนัดขับไล จึงไมไดประมาณการรายรับไว
2.2 คาเชาบานพักซอยศรีจันทร 8 เลขที่ 14/8 ระยะเวลาการเชา 3 ป ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 –
31 ตุลาคม 2553 คาเชา 1,500 บาทตอเดือน คาเชาปละ (1,500 บาท x 12 เดือน) = 18,000.- บาท
2.3 คาเชาอาคารภายในตลาดศาลาปากแซง และคาเชาตลาดพืชผลทางการเกษตรอําเภอสอยดาว จํานวน
1,298,200.- บาท แยกเปน
2.3.1 คาเชาอาคารพาณิชยตลาดศาลาปากแซง จํานวน 27 หอง ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชาห องละ
800 บาทตอเดือน คาเชาปละ (800 บาท x 27 หอง x 12 เดือน) = 259,200.- บาท
2.3.2 คาเชาอาคารโรงบรรจุหีบหอภายในตลาดศาลาปากแซง จํานวน 104 ล็อค ระยะเวลาการเชา 1 ป
คาเชาล็อคละ 6,600 บาทตอป มีผูเชา 95 ล็อค คาเชาปละ (6,600 บาท x 95 ล็อค) = 627,000.- บาท
2.3.3 คาเชาอาคารขายผลผลิตทางการเกษตร ตลาดศาลาปากแซง จํานวน 44 ล็อค ระยะเวลาการเชา 3 ป
คาเชาล็อคละ 5,000 บาทตอป คาเชาปละ (5,000 บาท x 44 ล็อค) = 220,000.- บาท
2.3.4 คาเชาอาคารศูนยแสดงและจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตลาดศาลาปากแซง จํานวน
24 ล็อค ระยะเวลาการเชา 3 ป คาเชาล็อคละ 7,000 บาทตอป คาเชาปละ (7,000 บาท x 24 ล็อค) = 168,000.- บาท
2.3.5 คาเชาหองน้ํา-หองสุขา ตลาดศาลาปากแซง 1 หลัง ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 1,000 บาท
ตอเดือน คาเชาปละ (1,000 บาท x 12 เดือน) =12,000.- บาท
2.3.6 คาเชาตลาดพืชผลทางการเกษตรอําเภอสอยดาว ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 1,000 บาทตอเดือน
คาเชาปละ (1,000 บาท x 12 เดือน) =12,000.- บาท
2.4 คาเชาลานจอดรถบริเวณทางขึ้นน้ําตกพลิ้ว ระยะเวลาการเชา 3 ป คาเชา 10,300 บาทตอเดือน คาเชา
ปละ (10,300 บาท x 12 เดือน) = 123,600.- บาท
2.5 คาเชาพื้นที่วาง จํานวน 2 แหง จํานวน 15,660.- บาท
2.5.1 บริเวณสถานีขนสงจังหวัดจันทบุรี จํานวน 140 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 630 บาท
ตอเดือน คาเชาปละ (630 บาท x 12 เดือน) = 7,560.- บาท
2.5.2 บริเวณตลาดศาลาปากแซง จํานวน 54 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 675 บาทตอเดือน
คาเชาปละ (675 x 12 เดือน) = 8,100 บาท
2.6 คาเชาทาเทียบเรือ 2 แหง ไมไดประมาณการรายรับไวเนื่องจาก
2.6.1 ทาเทียบเรื อแหลมสิงห หมู ที่ 1 ตําบลปากน้ําแหลมสิงห อําเภอแหลมสิ งห จั งหวัด จันทบุรี
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดมอบใหจังหวัดจันทบุรี ดําเนินโครงการทาเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
2.6.2 ทาเทียบเรือขลุง ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ไดดําเนินการเปดประมูลใหเชาแลว จํานวน 2 ครั้ง แตไมมีผูมาประมูลแตอยางใด
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3. ดอกเบี้ย
รวม 2,006,000.- บาท
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (ณ วันที่ 23 เมษายน 2552) จํานวน 1,906,809 บาท แยกเปน
- เงินฝากประจํา มียอดฝากทั้งสิ้น 220,650,943.76 บาท (อัตราดอกเบี้ย 0.75%) ปงบประมาณ 2553
คาดวาจะไดรับดอกเบี้ย 1,654,882 บาท
- เงิ น ฝากออมทรั พ ย มี ย อดฝากทั้ ง สิ้ น 25,192,738.69 บาท (อั ต ราดอกเบี้ ย ประมาณ 1.00%)
ปงบประมาณ 2553 คาดวาจะไดรับดอกเบี้ย 251,118 บาท
รวมคาดวาจะไดรับดอกเบี้ย ทั้งสิ้น 1,906,000.- บาท
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในป 2552 ลดลง จึงประมาณการรายรับไวในปงบประมาณ 2553
ไวจํานวน 1,906,000.- บาท
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสอ.
จํานวน
100,000.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคํานวณตามเกณฑที่ไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว
4. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ
รวม
7,500.- บาท
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มีหุนอยู 30 หุน ๆ ละ 1,000.- บาท โรงพิมพ คิดเงินปนผลใหหุนละ
250.- บาท จึงประมาณการรายรับไว 7,500.- บาท
5. คาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด
รวม
460,105.- บาท
5.1 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา แยกเปน
5.1.1 อาคารพาณิชยบริเวณสถานีขนสงจังหวัดจันทบุรี 4 ทําเล จํานวน 287,100.- บาท
(1) ทําเลที่ 1 จํานวน 11 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 201,000.- บาท
- จํานวน 8 หอง (หองเลขที่ 28/16 – 18, 40,40/1 – 4) คาเชาหองละ 5,000 บาทตอเดือน
สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 คาตอบแทนในการตออายุสญ
ั ญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป
(5,000 บาท x 8 หอง x 3 ป) = 120,000.- บาท
- จํานวน 3 หอง (หองเลขที่ 40/5 – 7) คาเชาหองละ 9,000 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุด
วันที่ 4 มิถุนายน 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (9,000 บาท x
3 หอง x 3 ป) = 81,000.- บาท
(2) ทําเลที่ 2 มีจํานวน 10 หอง ระยะเวลาการเชา 3 ป จํานวน 86,100.- บาท
- จํานวน 5 หอง (หองเลขที่ 28/5 – 6,28/8,28/11 และ 28/15) คาเชาหองละ 2,500 บาทตอ
เดือน สัญญาเชาสิ้นสุดในปงบประมาณ 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1
เดือนตอป (2,500 บาท x 5 หอง x 3 ป) = 37,500.- บาท
- จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28/1) อัตราคาเชาหองละ 2,900 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุด
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (2,900 บาท x 1
หอง x 3 ป) = 8,700.- บาท
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- จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28/2) คาเชาหองละ 3,200 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่
16 สิงหาคม 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (3,200 บาท x 1 หอง
x 3 ป) = 9,600.- บาท
- จํานวน 2 หอง (หองเลขที่ 28/3-4) คาเชาหองละ 3,300 บาทตอเดือนสัญญาเชาสิ้นสุดวันที่
24 กันยายน 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (3,300 บาท x 2 หอง
x 3 ป) = 19,800.- บาท
- จํานวน 1 หอง (หองเลขที่ 28) คาเชาหองละ 3,500 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุดวันที่ 24
มกราคม 2553 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (3,500 บาท x 1 หอง x 3 ป)
= 10,500.- บาท
5.1.2 อาคารภายในตลาดศาลาปากแซง จํานวน 139,800.- บาท
- อาคารพาณิชย ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชาหองละ 800 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุดใน
ปงบประมาณ 2553 จํานวน 26 หอง คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 0.5 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป
(800 บาท x 26 หอง x 0.5 เทา) = 10,400.- บาท
- อาคารโรงบรรจุหีบหอ ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชาล็อคละ 6,600 บาทตอป สัญญาเชา
สิ้นสุดในปงบประมาณ 2553 จํานวน 68 ล็อค คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1
เดือนตอป (550 บาท x 68 ล็อค x 1 ป) = 37,400.- บาท
- อาคารขายผลผลิตทางการเกษตร ระยะเวลาการเชา 3 ป คาเชาล็อคละ 5,000 บาทตอป
สัญญาเชาสิ้นสุดในปงบประมาณ 2553 จํานวน 42 ล็อค คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตรา
คาเชา 1 เดือนตอป (416.67 บาท x 42 ล็อค x 3 ป) = 52,500.- บาท
- อาคารศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระยะเวลากรเชา 3 ป คาเชาล็อคละ 7,000
บาท ตอป สัญญาเชาสิ้นสุดในปงบประมาณ 2553 จํานวน 22 ล็อค คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทา
ของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (583.33 บาท x 22 ล็อค x 3 ป) = 38,500.- บาท
- หองน้ํา-หองสุขา ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 1,000 บาทตอเดือน คาตอบแทนในการตออายุ
สัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (1,000 บาท x 1 ป) = 1,000.- บาท
5.1.3 ตลาดพืชผลการเกษตรอําเภอสอยดาว ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 1,000 บาทตอเดือน สัญญาเชา
สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2552 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (1,000 บาท
x 1 ป) = 1,000.- บาท
5.1.4 ลานจอดรถบริเวณทางขึ้นน้ําตกพลิ้ว ระยะเวลาการเชา 3 ป คาเชา 10,300 บาทตอเดือน สัญญาเชา
สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2552 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (10,300 บาท
x 3 ป) = 30,900.- บาท
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5.1.5 พื้นที่วาง 2 แหง จํานวน 1,305.- บาท
- บริเวณสถานีขนสงจังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 630 บาทตอเดือน สัญญาเชา
สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2552 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (630 บาท
x 1 ป) = 630.- บาท
- บริเวณตลาดศาลาปากแซง ระยะเวลาการเชา 1 ป คาเชา 675 บาทตอเดือน สัญญาเชาสิ้นสุด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 คาตอบแทนในการตออายุสัญญาเชา 1 เทาของอัตราคาเชา 1 เดือนตอป (675 บาท x
1 ป) = 675.- บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน
ประมาณการลดลงจากปที่ลวงมาแลว
2. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปทผี่ านมา
หมวดรายไดจากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว

รวม
จํานวน

2,200,000.- บาท
500,000.- บาท

จํานวน

1,700,000.- บาท

รวม
จํานวน

40,000.- บาท
40,000.- บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 199,126,360.- บาท
1. ภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 5%
จํานวน 18,000,000.- บาท
ประมาณการเทากับปที่ลวงมาแลว
2. คาภาคหลวงแร
จํานวน
900,000.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรบั จริง
3. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน 60,226,360.- บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยคํานวณตามเกณฑที่ไดรับจริงของปที่ลวงมาแลว
4. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
จํานวน 120,000,000.- บาท
ประมาณการใกลเคียงกับปทผี่ านมา
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน
ประมาณการใกลเคียงกับปทผี่ านมา

90,000,000.- บาท
90,000,000.- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานคลัง งานดานกฎหมาย และนิตกิ รรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานใหทันสมัยเหมาะสม
4. เพื่อใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอืน่ ในการพัฒนาทองถิ่น
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
2. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการ
3. งานเกี่ยวกับการวางแผนและงบประมาณ
4. งานเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง
5. งานเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
3. กองแผนและงบประมาณ
4. กองคลัง
5. กองชาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานบริหารทั่วไป
4. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
5. งานบริหารงาน
คลัง
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
10,528,305
9,312,740
3,297,800

คาจาง
คาตอบแทน
คาครุภัณฑที่ดนิ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น
และสิ่งกอสราง
ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ
1,191,924 10,112,452
500,000
166,850
849,500
208,500
1,792,000
30,000
3,200,000
580,650
630,000
50,000
200,000

8,095,752

441,600

1,710,200

730,000

31,234,597

2,422,674

14,244,652

1,310,000

-

-

166,850

-

4,249,500

23,349,031
11,343,240
3,200,000
4,758,450

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองชาง
กองแผนฯ

รหัส
บัญชี
00111
00111
00111
00112

10,977,552

กองคลัง

00113

รวม

53,628,273
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานดานกฎหมาย และนิติกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพยสิน
4. เพื่อบริหารงานการจัดการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
2. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรและงานวิชาการ
3. งานเกี่ยวกับการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
4. งานเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช สําหรับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองชาง
3. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เงินเดือนและ
คาจางประจํา
505,697
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
2. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
3. งานเทศกิจ
769,430
307,584
4. งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
รวม
1,582,711
งาน

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
2,054,460
-

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
2,560,157
00121
กองชาง
รวม

3,000,000

-

-

-

-

3,000,000

กองสงเสริมฯ

00121

362,950
177,480

80,000
-

-

-

-

-

1,212,380
485,064

สํานักปลัดฯ
กองชาง

00122
00123

540,430

5,134,460

-

-

-

-

7,257,601

-
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25
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาใหเยาวชนมีความรู มีทักษะ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการใหเยาวชน
3. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน โดยการนําเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาการศึกษา
4. เพื่อสรางความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนวยงานองคกรตางๆ
ในดานการศึกษา
5. เพื่อสงเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณทางการศึกษาใหเพียงพอตอความตองการ
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพือ่ ใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
2. งานเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
3. งานเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานวิชาการ
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองแผนและงบประมาณ

17

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกอนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา
3. งานระดับ
มัธยมศึกษา
4. งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
-

7,000,000
-

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

-

-

7,000,000

กองแผนฯ

00211

-

1,600,000

กองแผนฯ

00212

50,600,000

กองแผนฯ

00213

6,300,000

กองแผนฯ

00214

-

1,600,000

-

5,000,000

-

800,000

-

-

6,300,000

-

-

-

-

18,300,000

-

2,400,000

-

44,800,000
44,800,000

รวม

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี

65,500,000
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27
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาพและมีสภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
2. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และเผยแพรแกประชาชน
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการรณรงคปองกันโรคติดตอ
2. งานเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจดานสุขอนามัยแกบคุ ลากรดานสาธารณสุข
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน
1. งานโรงพยาบาล
2. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
1,000,000
7,000,000

1,000,000

-

7,000,000

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

-

-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
1,000,000 กองสงเสริมฯ 00222
7,000,000 กองสงเสริมฯ 00223
รวม

8,000,000
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29
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานดานการสังคมสงเคราะหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส และผูดอยโอกาส
3. เพื่อสงเสริมใหผูดอยโอกาสมีความเปนอยูที่ดี
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทีด่ อยโอกาส
2. งานเกี่ยวกับการดูแล ใหความชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผูยากไรและผูดอยโอกาสใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

29
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน
1. งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห
2. งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
7,239,991

-

7,239,991

คาจาง
คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ
1,038,120
845,000
12,000
-

-

1,038,120

12,441,000

176,000

13,286,000

188,000

-

-

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

-

618,800

13,235,800

-

618,800

22,370,911

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
9,135,111 กองสงเสริมฯ 00231
รวม

กองสงเสริมฯ

00232
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31
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานใหทันสมัยเหมาะสม
3. เพื่อเปนการปรับปรุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค ตลอดจนบริการงานโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากร
2. งานเกีย่ วกับการดําเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
3. งานเกีย่ วกับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค
4. งานเกีย่ วกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงาน
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองชาง

31
รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
เงินเดือนและ
คาจางประจํา
1,519,838
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
1,056,398
รวม
2,576,236
งาน

คาจาง
คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ
492,000
1,617,460
24,000
-

180,720
672,720

2,400,000
4,017,460

24,000

-

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

-

-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
3,653,298
กองชาง
00241
รวม

3,637,118
7,290,416

กองชาง

00242

32

33
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมการฝกอบรมสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถสรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาดานอาชีพใหกบั ประชาชน
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหดีขึ้น
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ
2. งานเกี่ยวกับการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ตลอดจน
การประกอบอาชีพ
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต

33

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน
1. งานสงเสริม
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
2. งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
2,500,000
-

-

-

4,400,000

270,000

-

-

6,900,000

270,000

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

15,973,600

-

700,000

21,343,600

15,973,600

-

700,000

23,843,600

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
2,500,000
กองกิจฯ
00252
รวม

กองสงเสริมฯ

00252
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35
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมดานกีฬา
2. เพื่อใหประชาชนและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
3. เพื่ออนุรักษวฒ
ั นธรรมประเพณีทองถิ่น
4. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
5. เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ไดพัฒนาการแขงขันทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกีย่ วกับการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสมาคมกีฬา
2. งานสงเสริมเกี่ยวกับการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมประเพณีทองถิ่น
3. งานเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมดานกีฬาแกประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อตานภัยยาเสพติด
4. งานเกีย่ วกับการสงเสริมการทองเที่ยว
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองแผนและงบประมาณ
3. กองชาง
4. กองสงเสริมคุณภาพชีวติ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานกีฬาและ
นันทนาการ
3. งานกีฬาและ
นันทนาการ
4. งานกีฬาและ
นันทนาการ
5. งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

511,277

666,000

-

-

-

-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
1,200,000
2,500,000

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
1,200,000 กองกิจการสภาฯ 00262
รวม

-

-

-

-

2,500,000

กองแผนฯ

00262

187,640

250,000

-

-

-

1,614,917

กองชาง

00262

-

-

7,000,000

-

-

7,000,000

กองสงเสริมฯ

00262

-

21,000,000

-

-

22,500,000

กองแผนฯ

00263

1,500,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
6. งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น
8. งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

511,277

666,000

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
8,400,000
500,000

5,887,640

-

250,000

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

4,500,000

-

-

5,000,000

40,900,000

-

-

48,214,917

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
8,400,000 กองสงเสริมฯ 00263
รวม

กองสงเสริมฯ

00264
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38
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบรรเทาและแกไขปญหา ตลอดจนตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพืน้ ที่
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป
2. งานเกี่ยวกับดานออกแบบ งานควบคุมการกอสราง
3. งานเกี่ยวกับการกอสราง ซอมบํารุงรักษาทางและเครื่องจักรกล
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองชาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เงินเดือนและ
คาจางประจํา
917,889
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา
2. งานกอสราง
6,319,593
โครงสรางพื้นฐาน
รวม
7,237,482
งาน

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
7,583,080
-

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
8,500,969
กองชาง
00311
รวม

3,456,120

11,525,000

-

-

-

600,000

21,900,713

3,456,120

19,108,080

-

-

-

600,000

30,401,682

กองชาง

00312
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40
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและบรรเทาปญหาใหเกษตรกรและประชาชนในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เพื่อบรรเทาปญหาราคาผลผลิตตกต่ําของเกษตรกร
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. งานเกี่ยวกับการแลกเปลีย่ นสินคาทางการเกษตร
3. งานเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ
4. งานเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กองชาง
2. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
งาน
1. งานสงเสริม
การเกษตร
2. งานสงเสริม
การเกษตร
3. งานอนุรักษแหลง
น้ําและปาไม
รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
คาครุภัณฑที่ดนิ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น
ใชสอยและวัสดุ
และสิ่งกอสราง
800,000
-

-

-

30,000,000

-

-

-

5,300,000

-

-

-

35,300,000

-

15,000,000

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
800,000
กองชาง
00321

รวม

500,000

-

45,500,000

กองสงเสริมฯ

00321

-

-

-

5,300,000

กองชาง

00322

15,800,000

500,000

-

51,600,000
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42
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารการจัดการตลาดผลไม
2. เพื่อพัฒนาเปนแหลงขายสงและขายปลีกผลไมตามฤดูกาล
ฯลฯ

งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการพัฒนาเพือ่ อํานวยความสะดวก ตลอดจนการจัดระบบการบริหารภายในตลาดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
2. การพัฒนางานเกีย่ วกับระบบสาธารณูปโภค
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย
งาน
1. งานตลาดสด

รวม

เงินเดือนและ
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

คาตอบแทน
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ใชสอยและวัสดุ
220,000
396,000
-

220,000

396,000

-

-

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง
-

-

-

รายจายอื่น

หนวยงานเจาของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี
616,000 สํานักปลัดฯ
00333

รวม

616,000
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44
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคกรอื่นใดเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
3. เพื่อใหการบริหารตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย
ฯลฯ

งานที่ทํา
1. งานเกี่ยวกับการชําระหนีเ้ งินกูและดอกเบี้ย
2. งานเกี่ยวกับการดําเนินงานการใชงบประมาณ ในกรณีเรงดวน (เงินสํารองจาย)
3. งานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอผูกพันทีม่ ีตามกฎหมาย
ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2. กองแผนและงบประมาณ
3. กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งาน

หมวดรายจาย
923,000
8,000,000
6,053,600

รวม
923,000
8,000,000
6,053,600

รวม

14,976,600

14,976,600

1. งบกลาง
2. งบกลาง
3. งบกลาง

หนวยงานเจาของงบประมาณ
สํานักปลัดฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง

รหัสบัญชี
00411
00411
00411
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46
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายงบกลาง
****************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 14,976,600 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 14,740,000 บาท
- รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 236,600 บาท
1. งบกลาง ตั้งไวรวม 14,976,600 บาท แยกเปน
1.1 คาชําระดอกเบี้ย ตั้งไว 2,500,000 บาท เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารออมสินสาขา
จันทบุรี ชําระหนี้ดอกเบี้ย งวดเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน งบกลาง 00410 งาน งบกลาง 00411)
1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 800,000 บาท เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามที่กฎหมายกําหนด ใหพนักงานจางไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการ
ประกันสังคม เวนแตคาเบี้ยประกันสังคม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูชําระแทนพนักงานจาง
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน งบกลาง 00410 งาน งบกลาง 00411)
1.3 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 3,676,600 แยกเปน
(1) เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
สมทบรอยละ 1 ของรายไดประจําป 2553 ตั้งไว 2,437,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
(ช.ค.บ.) 3%,5%,4% ใหขาราชการบํานาญผูมีสิทธิ ตั้งไว 80,000 บาท
(3) เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (เงิน ช.ค.บ.) 3%,5%,4% ใหขาราชการที่ขอเปลี่ยน
สถานที่รับบํานาญ 1 ราย ตั้งไว 33,600 บาท
(4) เพื่อจายเปนเงินบํานาญใหขาราชการที่ไดรับการถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 194,000 บาท
(5) เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 3%,5%,4% ใหขา ราชการที่ไดรับ
การถายโอน ตั้งไว 9,000 บาท
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(6) เพื่อจายเปนทุนการศึกษาสําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่
ทองถิ่น ตั้งไว 923,000 บาท แยกรายละเอียดไดดังนี้
- ระดับปริญญาโท สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ไดรับการคัดเลื อกให ไดรับทุ นการศึกษาปริญญาโท รุน ที่ 6 ปการศึ กษา 2552 ตามหนั งสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 จํานวน 2 คนๆ ละ 60,000 บาท
(ปที่ 2) จํานวน 120,000 บาท
- ระดับปริญญาโท สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท รุนที่ 7 ปการศึกษา 2553 ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 จํานวน 4 คนๆ ละ 60,000 บาท
(ปที่ 1) จํานวน 240,000 บาท
- ระดั บปริ ญญาตรี สํ าหรั บผู บริ หารท องถิ่ น สมาชิ กสภาท องถิ่ น และเจ าหน าที่ ท องถิ่ น
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น รุนที่ 3 ปการศึกษา 2551 (ปที่ 2 หลักสูตร 3 ป) จํานวน 2 ทุน และปการศึกษา 2552 (หลักสูตร 3 ป)
จํานวน 4 ทุน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2550 จํานวน 6 คนๆ ละ 33,000 บาท (ปที่ 1) จํานวน 198,000 บาท
- ระดับปริญญาตรี สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และสาขาการจัดการงานคลัง ปการศึกษา 2552 (หลักสูตร 3 ป) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0820.4/796 ลงวันที่ 11 เมษายน 2551 จํานวน 5 คนๆ ละ 33,000 บาท (ปที่ 1) ตั้งไว 165,000 บาท
- ระดับปริญญาตรี สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่น
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตรสาขาการจัดการงานชางและผังเมือง
ปการศึกษา 2552 (หลักสูตร 3 ป) ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2550 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0820.4/796 ลงวันที่ 11 เมษายน
2551 จํานวน 5 คนๆ ละ 40,000 บาท (ปที่ 1) ตั้งไว 200,000 บาท
(รายการที่ (1) - (2) และ (6) ตั้งจายจาก เงินรายได, รายการที่ (3) - (5) ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากร
ถายโอน))
(แผนงาน งบกลาง 00410 งาน งบกลาง 00411)

48
1.4 ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 8,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา หรือในกรณีที่จําเปนซึ่งผูบริหารเห็นชอบ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน งบกลาง 00410 งาน งบกลาง 00411)
@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
***************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 25,177,411 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 23,127,911 บาท
- รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,049,500 บาท
1 งบบุคลากร ตัง้ ไว 12,852,609 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 11,297,735 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งไว 2,627,040 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก ตั้งไว 1,166,160 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับ
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เดือนละ 46,280 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 555,360 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน
เดือนละ 25,450 บาทตอคน รวม 12 เดือน เปนเงิน 610,800 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
- ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท
- ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน
เดือนละ 7,500 บาทตอคน รวม 12 เดือน เปนเงิน 180,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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1.1.3 ประเภทเงิ น ค า ตอบแทนพิ เ ศษนายก/รองนายก ตั้ ง ไว 300,000 บาท เพื่ อ จ า ยเป น
คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ดังนี้
- ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เดือนละ 10,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 120,000 บาท
- ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน
เดือนละ 7,500 บาทตอคน รวม 12 เดือน เปนเงิน 180,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.4 ประเภทเงินเดือนเลขานุการ / และที่ปรึกษาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตั้งไว 860,880 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนสําหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดังนี้
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 คน
เดือนละ 16,200 บาทตอคน รวม 12 เดือน เปนเงิน 583,200 บาท
- ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน
เดือนละ 11,570 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 277,680 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 8,670,695 บาท
1.1.5 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 7,609,555 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111 จํานวน 6,880,205 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานเทศกิจ 00122 จํานวน 729,350 บาท)
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 441,360 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ระดับ 9 อัตราเดือนละ 10,000 บาท ตั้งไว 120,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 จํานวน 3 ตําแหนง อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 201,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(3) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามหนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ด วนที่ สุ ด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การใหขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 119,760 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111 จํานวน 79,680 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานเทศกิจ 00122 จํานวน 40,080 บาท)
1.1.7 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 321,600 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัด ระดับ 9 อัตราเดือนละ 10,000 บาท ตั้งไว 120,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(2) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 จํานวน 3 ตําแหนง อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 201,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาจางประจํา ตั้งไว 298,180 บาท
1.1.8 ประเภทคา จา งลูกจางประจํา ตั้ง ไว 295,900 บาท เพื่อจ า ยเปน คาจางลูก จา งประจํ า
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.9 ประเภทเงิ นเพิ่ มต าง ๆ ของลู กจ างประจํ า ตั้ งไว 2,280 บาท เพื่ อจ ายเป นค าเงิ นเพิ่ ม
การครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,554,874 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 1,294,474 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
จํานวน 3 อัตรา ผูชวยนิติกร จํานวน 1 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่
บันทึกขอมูล จํานวน 3 อัตรา พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่
คนงาน จํานวน 1 อัตรา เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111 จํานวน 988,404 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานเทศกิจ 00122 จํานวน 306,070 บาท)
1.2.2 ประเภทเงิน เพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้ งไว 260,400 บาท เพื่ อจายเป นคาเงินเพิ่ ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111 จํานวน 203,520 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานเทศกิจ 00122 จํานวน 56,880 บาท)
2. งบดําเนินการ ตั้งไว 11,308,452 บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 10,412,452 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 691,000 บาท
2.1.1 ประเภทค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ตั้ ง ไว 60,000 บาท เพื่ อ จ า ย
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่อยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีสิทธิเบิก
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ขาราชการ ลูกจางประจํา ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 350,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ขาราชการ ลูกจางประจํา ตามระเบียบคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.5 ประเภทคาปวยการในการพิสูจนรังวัดที่ดิน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการรังวัดที่ดินขององคการบริหารสวนจังหวัด ทุกแปลง
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.6 ประเภทคารางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใหกรรมการ เชน
เงินรางวัลกรรมการ คาคุมสอบ คาตรวจกระดาษคําตอบ คาจัดสถานที่สอบ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.7 ประเภทค า สมนาคุ ณ กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ตั้ ง ไว 50,000 บาท เพื่ อ จ า ยเป น
คาสมนาคุณ ใหกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาใชสอย ตั้งไว 8,771,052 บาท
2.1.8 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 2,917,000 บาท
(1) เพื่อจายเป นคาใชจายในการจัดทําปก เย็บรูปเลมหนังสือ หรือเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
เปนตน ตั้งไว 15,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ซั ก ฟอก เช น ผ า ปู ที่ น อน ปลอกหมอน มุ ง สํ า หรั บ ผู อ ยู เ วรยาม
คาซักผามาน ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(3) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งเหมาบริ ก ารให ผู รั บ จ า งทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใด ซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น
การประกอบ ดั ด แปลง ต อเติม ครุ ภั ณ ฑ หรื อสิ่ งก อ สรา งอย า งใด และอยู ใ นความรั บผิ ด ชอบของผู รับ จา ง
เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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(4) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย อํานวยความสะดวก
การจราจร และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน ภายในตลาดศาลาปากแซง ตั้งไว 60,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การพาณิชย 00330 งาน งานตลาดสด 00333)
(5) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการรักษาความสะอาดตลาดศาลาปากแซง ตั้งไว
120,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การพาณิชย 00330 งาน งานตลาดสด 00333)
(6) เพื่อจายเปนคาจางเก็บหรือขนขยะมูลฝอยบริเวณตลาดศาลาปากแซง ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การพาณิชย 00330 งาน งานตลาดสด 00333)
(7) เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารสวน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เช น ค า ทํ า แผ น พั บ ป า ย การล า งอั ด ภาพสี วี ดี ทั ศ น จั ด ทํ า หนั ง สื อ สิ่ ง พิ ม พ และจั ด ทํ า
สื่อ ประชาสั ม พั น ธ งานขององค การบริ หารส วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ในรู ปแบบต าง ๆ ค าเวลาออกอากาศ ฯลฯ
ตั้งไว 2,500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(8) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม หรือคาตอบแทน ในการเขาใชสถานที่หองประชุม คาเชา
สถานที่ คาใชจายในการประชุม ฯลฯ ตั้งไว 12,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(9) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ และคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา เชน
คาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการบังคับคดี รวมทั้งคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะของพยาน คาอากรแสตมปสําหรับ
การมอบอํานาจบังคับคดี และการมอบอํานาจในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล ฯลฯ ตั้งไว 80,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานเทศกิจ 00122)
(10) เพื่อจายเปนคาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูลและคาจางเหมากําจัดปลวก ฯลฯ ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.9 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 3,144,052 บาท
(1) เพื่ อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุ มคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 13,607 บาท
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(2) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวัด ตั้งไว 3,130,445 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.10 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 2,310,000 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก ร และนอก
ราชอาณาจักรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชนคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป 00110 งาน งานบริหารทัว่ ไป 00111)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม สั ม มนา และทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งไว 1,000,000 บาท (รวมทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป 00110 งาน งานบริหารทัว่ ไป 00111)
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกอบพิธีหรือกิจกรรมตางๆ และพิธีการทางศาสนา
เชน พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา และสงเสริม
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center) จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 1,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(5) เพื่ อจ ายเป นค าชดใช ค าเสี ยหายหรือคาสิ นไหมทดแทนให แกผู เสียหาย ตั้งไว
200,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.11 ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 400,000 บาท
(1) เพื่อจ ายเปน คาบํารุ งรักษาหรื อซอมแซมครุ ภัณฑ หรือทรัพ ยสิน ซึ่งใชงานแลว
เกิดชํารุดเสียหาย เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑอื่น
เปนตน ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)

56
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ซ อ มแซม บํ า รุ ง ครุ ภั ณ ฑ ย านพาหนะ เช น รถยนต รถยนต ตู
รถจักรยานยนต ฯลฯ ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 300,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาวัสดุ ตั้งไว 950,400 บาท
2.1.12 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 394,400 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาวารสารหนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.13 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาชุดล็อกเบรกเกอรไฟฟา
และอุปกรณไฟฟาแสงสวางตลาดศาลาปากแซง เชน หลอดไฟ สายไฟ อะไหลอุปกรณไฟฟา ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.14 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถังขยะ ฯลฯ สําหรับอาคารสํานักงาน และตลาดศาลาปากแซง
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111 จํานวน 16,000 บาท)
(แผนงาน การพาณิชย 00330 งาน งานตลาดสด 00333 จํานวน 20,000 บาท)
2.1.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาอะไหลยานพาหนะ
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.16 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร สําหรับ
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เชน ยากําจัดศัตรูพืช ปุย ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.17 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุในการโฆษณา
และเผยแพร เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน
และสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอ, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย ภาพดาวเทียม แบตเตอรรี่ ถานกลองถายรูป ถานกลอง VDO มวน VDO ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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2.1.18 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 896,000 บาท
2.2.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 396,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับกิจการตลาด
ศาลาปากแซง
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การพาณิชย 00330 งาน งานตลาดสด 00333)
2.2.2 ประเภทค าโทรศัพท ตั้งไว 200,000 บาท เพื่ อจายเปน คาโทรศัพ ท ทางใกล ทางไกล
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.2.3 ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาจัดซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร คาไปรษณียากร คาธรรมเนียมตางๆ เกี่ยวกับไปรษณีย
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
3. งบลงทุน ตัง้ ไว 849,500 บาท
3.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 849,500 บาท
คาครุภัณฑ ตั้งไว 349,500 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 340,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไมนอยกวา 30 แผนตอนาที
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 140,000 บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
(2) เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 400 x 400 จุด
ตอตารางนิ้ว สามารถยอขยายได พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 200,000 บาท
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
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3.1.2 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 9,500 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องตัดหญาแบบ
สายสะพาย ชนิดขอแข็ง เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด
จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 500,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาซอมแซมปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เชน บานพัก อาคารพาณิชย ฯลฯ ตั้งไว 500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
4. งบอุดหนุน ตั้งไวรวม 166,850 บาท
4.1 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 166,850 บาท แยกเปน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 166,850 บาท เพื่ออุดหนุน
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย รอยละ 0.05 ของรายรับรวมเงินอุดหนุน โครงการบริหาร
จัดการสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน)
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 105 ขอ 7)
@@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 15,043,240 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 15,043,240 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไวรวม 9,521,240 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 9,312,740 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งไว 6,054,120 บาท
1.1.1 ประเภทเงินคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ตั้งไว 6,054,120 บาท
แยกได ดังนี้
(1) ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เดือนละ 25,450 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 305,400 บาท
(2) ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 2 คน เดือนละ 20,830 บาท
รวม 12 เดือน เปนเงิน 499,920 บาท
(3) ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 27 คน เดือนละ 16,200 บาท
ตอคน รวม 12 เดือน เปนเงิน 5,248,800 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 3,258,620 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,877,620 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
( แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 108,240 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค าตอบแทนสํ าหรั บผู บริ หารระดั บกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
( แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)

60
(2) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 41,040 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.4 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด) อัตราเดือนละ 5,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาจางประจํา ตั้งไว 205,560 บาท
1.1.5 ประเภทค า จ า งลู กจ า งประจํ า ตั้ งไว 198,060 บาท เพื่อจายเปนค าจ างลูกจ างประจํ า
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา ตั้งไว 7,500 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
กรณีคาจางเต็มขั้นของลูกจางประจํา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 208,500 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 172,500 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน
2 อัตรา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
1.2.2 ประเภทเงิ นเพิ่ มต า งๆ ของพนัก งานจ า ง ตั้ ง ไว 36,000 บาท เพื่อจา ยเปน คา เงิน เพิ่ ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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2. งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 5,522,000 บาท
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 5,492,000 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 352,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการอื่น
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีสิทธิเบิกจายได
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่อยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.3 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายคาเชาบานของขาราชการที่มีสิทธิเบิก
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของขาราชการ ลูกจางประจํา ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 140,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ของขาราชการ ลูกจางประจํา ตามระเบียบคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาใชสอย ตั้งไว 4,935,000 บาท
2.1.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 75,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาซักฟอก เชน ผาคลุมโตะ ผามาน ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ธรรมเนีย ม ค า ตอบแทน ในการเข าใช ส ถานที่ห อ งประชุ ม คา เช า
สถานที่ คาใชจายในการประชุม ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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(3) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จ า งเหมาบริ ก ารให ผู รั บ จ า งทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใด ซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น
การประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน
คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแรงงานทําของ ฯลฯ ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.7 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 250,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.8 ประเภทรายจ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ ราชการที่ ไม เข าลั กษณะรายจ ายหมวดอื่ น ๆ
ตั้งไว 4,510,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 400,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทัว่ ไป 00110 งาน งานบริหารทัว่ ไป 00111)
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผูบริหาร
สมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ด ข าราชการ ลู กจ างประจํ า และพนั กงานจ าง ในราชอาณาจั กร และ
นอกราชอาณาจักร เชน คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งไว 400,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(3) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการประกอบพิ ธี ห รื อ กิ จ กรรมต า งๆ หรื อ การประชุ ม สภา
องคการบริหารสวนจังหวัด เชน พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา แจกันดอกไม ฯลฯ ตั้งไว
10,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ภาคกลาง) ตั้งไว
1,200,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 65 ขอ 6)
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(5) เพื่ อจ ายเปนค าใช จ ายโครงการสงเสริมการมีสวนร วมของประชาชนเพื่ อการพั ฒนา
ทองถิ่น เชน การประชุม อบรมการมีสวนรวมของประชาชน อบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน การรวมพลัง
มวลชนในกิจกรรมตางๆ ฯลฯ ตั้งไว 2,500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 102 ขอ 1)
2.1.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการซ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ ห รื อ ทรั พ ย สิ น ของทางราชการ
ที่ชํารุด เสีย หาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่ องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้ง ไว
70,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาซ อ มแซมยานพาหนะและขนส ง เช น รถยนต
รถจักรยานยนต ฯลฯ ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
คาวัสดุ ตั้งไว 205,000 บาท
2.1.10 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.11 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.12 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด ตะกราใสขยะ ถวย ชาม น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาด แกว ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาอะไหลยานพาหนะ
เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
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2.1.14 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.1.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 30,000 บาท
2.2.1 ประเภทค า โทรศั พ ท ตั้ ง ไว 30,000 บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า โทรศั พ ท ท างใกล ทางไกล
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองแผนและงบประมาณ
****************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 95,258,450 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 45,258,450 บาท
- รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000,000 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไวรวม 3,878,450 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 3,297,800 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 3,297,800 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,019,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 211,200 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค าตอบแทนสํ าหรั บผู บริ หารระดั บกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงนักบริหารงานนโยบาย
และแผน ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ) เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
(2) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 144,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองแผน
และงบประมาณ) เดือนละ 5,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 580,650 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 487,750 บาท เพื่อจายเปน
ค าตอบแทน และค า ตอบแทนพิ เ ศษพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ช ว ยเจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล
จํานวน 2 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
1.2.2 ประเภทเงิ นเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้ งไว 92,900 บาท เพื่อจ ายเปน คา เงิน เพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2. งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 22,980,000 บาท
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 22,930,000 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 192,000 บาท
2.1.1 ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับขาราชการ และพนักงานจางที่อยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 72,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ขาราชการ ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ขาราชการ ตามระเบียบคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
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คาใชสอย ตั้งไว 22,460,000 บาท
2.1.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 30,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจาง
เหมาแรงงานทําของตาง ๆ เปนตน ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปก เย็บรูปเลมหนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ
เปนตน ตั้งไว 10,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 22,350,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดนิทรรศการ และการแขงขันทางวิชาการ ตั้งไว
5,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ 00214)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 48 ขอ 3)
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดคายสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชน ตั้งไว 400,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ 00214)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 56 ขอ 15)
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ของจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 7,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 50 ขอ 5)
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(5) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งไว 1,500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 61 ขอ 1 และหนา 59 ขอ 20)
(6) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว
2,500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 62 ขอ 1)
(7) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผูดอยโอกาสขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 900,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00410 งาน งานศึกษาไมกําหนดระดับ 00214)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 52 ขอ 10)
(8) เพื่อจ า ยเปน ค า ใชจายโครงการจัด ตั้งศู นยการเรีย นรูทางการศึกษาขององค ก าร
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 5,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศึกษา 00410 งาน งานระดับมัธยมศึกษา 00213)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 51 ขอ 8)
2.1.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินของ
ทางราชการที่ชํารุดเสียหาย เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมยานพาหนะ เชน รถยนตสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
คาวัสดุ ตั้งไว 278,000 บาท
2.1.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน
กระดาษ กระดาษไข ปากกา ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
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2.1.9 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.10 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.11 ประเภทวัส ดุ ย านพาหนะและขนส ง ตั้ ง ไว 20,000 บาท เพื่ อ จ า ยเปน ค า อะไหล
ยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 50,000 บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพททางใกล ทางไกล
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ คาเชาพื้นที่เว็บไซด ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
2.1.2 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรภาพ
หรือโทรสาร คาเทเล็กซ คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาสื่อสารอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
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3. งบลงทุน ตั้งไวรวม 45,000,000 บาท แยกเปน
3.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 45,000,000 บาท แยกเปน
คาครุภัณฑ ตั้งไว 45,500,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพสําเนาระบบ
ดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว สามารถยอขยายได พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาด
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
3.1.2 ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ตั้ ง ไว 44,800,000 บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) พรอมระบบปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,800 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
(ตามราคาทองถิ่น) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานระดับมัธยมศึกษา 00213)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 47 ขอ 1)
4. งบอุดหนุน ตั้งไวรวม 23,400,000 บาท
4.1 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 23,400,000 บาท แยกเปน
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 2,400,000 บาท
(1) เพื่ อ อุ ด หนุ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 1 ตั้ ง ไว 800,000 บาท
โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียดตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน)
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานระดับมัธยมศึกษา 00213)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 52 ขอ 9)
(2) เพื่ออุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จังหวัดจันทบุรี โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จังหวัด
จันทบุรี (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 1,600,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศึกษา 00210 งาน งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 55 ขอ 13)
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4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 21,000,000 บาท
(1) เพื่ออุดหนุนวัดสุทธิวารี จํานวน 2 โครงการ ตั้งไว 1,000,000 บาท ดังนี้
1. โครงการอบรมบาลีกอนสอบสนามหลวง (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน) ตั้งไว 500,000 บาท
2. โครงการฝกซอมอบรมนักธรรมชั้นโท – เอก กอนสอบสนามหลวง (รายละเอียด
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 58 ขอ 18)
(2) เพื่ ออุ ด หนุ น มู ลนิ ธิ พุ ท ธมณฑลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โครงการจั ด สร า งพุ ท ธมณฑล
จังหวัดจันทบุรี (ตอเนื่อง) (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 20,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 57 ขอ 17)
@@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองคลัง
*********************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 10,977,552 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 10,977,552 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไวรวม 8,537,352 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 8,095,752 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 8,095,752 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 7,811,352 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 217,200 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงนักบริหารงานคลัง
ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองคลัง) เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของข า ราชการองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 เรื่ อง การให ขาราชการหรือพนั กงานสวนท องถิ่ น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 150,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองคลัง) เดือนละ 5,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 441,600 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 329,280 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติหนาที่ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
จํานวน 3 อัตรา พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
1.2.2 ประเภทเงิ นเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 112,320 บาท เพื่ อจายเป นค าเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2. งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 2,440,200 บาท
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,710,200 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 1,040,200 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่ไดรับแตงตั้งใหรวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่อยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตร
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
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2.1..4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ของขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ ตามระเบียบคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.5 ประเภทเงินคาชวยเหลือบุตรของข าราชการ ลูกจางประจํา ตั้ งไว 200 บาท เพื่อจาย
เปนเงินชวยเหลือบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
คาใชสอย ตั้งไว 310,000 บาท
2.1.6 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.7 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.8 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 150,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินของทางราชการที่ชํารุด
เสียหาย เชน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมยานพาหนะและขนส ง เช น รถยนต
รถจักรยานยนต สําหรับใชในราชการของกองคลัง ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
คาวัสดุ ตั้งไว 360,000 บาท
2.1.9 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ คาวารสารหนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
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2.1.10 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
หลอดไฟฟา สายไฟ อะไหลอุปกรณไฟฟา ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.11 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน
แปรง ไมกวาด มุง ผาปูที่นอน ถวยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.13 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน ฟลม ลาง อัด ขยายรูป ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.1.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 730,000 บาท แยกเปน
2.2.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสํานักงาน
และอาคารตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.2.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงาน
และอาคารตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
2.2.3 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท ทางใกล ทางไกล
ภายในประเทศและระหวางประเทศ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารงานคลัง 00113)
@@@@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองชาง
**********************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 51,652,236 บาท แยกเปน
-

รายจายจากเงินรายได 36,932,882 บาท
รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 13,237,640 บาท
รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถายโอน) 815,714 บาท
รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สนามกีฬา) 666,000 บาท

1. งบบุคลากร ตั้งไวรวม 16,110,596 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 11,138,276 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 11,138,276 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 7,465,900 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 7,182,880 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 1,031,258 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 917,889 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 จํานวน 476,417 บาท)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242 จํานวน 929,558 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 จํานวน 3,074,177 บาท)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262 จํานวน 493,277 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 จํานวน 260,304 บาท)
(2) เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการที่ไดรับการถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 283,020 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถายโอน))
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 609,600 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงนักบริหารงานชาง
ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองชาง) เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
(2) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 542,400 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 71,160 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121
จํานวน 29,280 บาท)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242 จํานวน 126,840 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 จํานวน 249,840 บาท)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262 จํานวน 18,000 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 จํานวน 47,280 บาท)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200 บาท เพื่อจายเปนเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองชาง) เดือนละ 5,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
คาจางประจํา ตั้งไว 2,873,320 บาท
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,873,320 บาท
(1) เพื่อจ ายเปนค าจางลูกจางประจํา ขององคการบริห ารสวนจังหวัด พรอมทั้ งเงิน
ปรับปรุงคาจางประจํา ตั้งไว 2,497,826 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
(2) เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ที่ไดรับการถายโอนมาสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัด พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา ตั้งไว 375,494 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได(บุคลากรถายโอน))
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
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1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 122,256 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจําขององคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 32,760 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษกรณีคาจางเต็มขั้น ตั้งไว 43,296 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
(3) เพื่ อจ า ยเป น ค า เงิ น เพิ่ม การครองชีพ ชั่ว คราวลู ก จา งประจําที่ ไ ด รั บ การถา ยโอน
มาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115
ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่ อง การให ข าราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลู กจางประจํา และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 46,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถายโอน))
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 4,972,320 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 3,973,440 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจที่ปฏิบัติ
หนาที่ ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 5 อัตรา ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา ผูชวยนายชางโยธา จํานวน
2 อัตรา ผูชวยนายชางเครื่องกล จํานวน 3 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 11 อัตรา พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 5 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จํานวน 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่คนงาน จํานวน 9 อัตรา เปนตน ตั้งไว 3,451,440 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 362,400 บาท)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242 จํานวน 144,720 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 จํานวน 2,802,840 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 จํานวน 141,480 บาท)
(2) เพื่ อจ า ยเปน ค า ตอบแทน และคาตอบแทนพิ เ ศษครูอาสาพั ฒนาการกี ฬ าประจํ า
สนามกีฬา จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจางทั่วไปที่ปฏิบัติหนาที่คนงาน จํานวน 7 อัตรา รวมจํานวน 8 อัตรา
ของสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 522,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สนามกีฬา))
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
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1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 998,880 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ า งตามภารกิ จ และ
พนั ก งานจ า งทั่ ว ไป ตามหนังสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ด วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวั นที่ 14
กรกฎาคม 2551 เรื่ อง การใหขาราชการหรือพนั กงานส วนท องถิ่น ลูกจ างประจํา และพนั กงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 854,880 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 129,600 บาท)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242 จํานวน 36,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 จํานวน 653,280 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 จํานวน 36,000 บาท)
(2) เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของครูอาสาพัฒนาการกีฬา ประจําสนามกีฬา
จํานวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.4/ว 455 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2550
และพนั กงานจางทั่วไป จํานวน 7 อัตรา ของสนามกีฬาจังหวั ดจั นทบุรี องค การบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตามหนั งสื อกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ด วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวั นที่ 14 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมจํานวน 8 อัตรา ตั้งไว 144,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สนามกีฬา))
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
2. งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 30,941,640 บาท แยกเปน
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 30,667,640 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 570,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่อยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
2.1.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานของขาราชการซึ่งมีสิทธิเบิก
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
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2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 105,000 บาท
(1) เพื่ อจายเป นค าเล าเรี ยนบุ ตรของข าราชการ ลู กจ างประจํ า กองช าง ตามระเบี ยบ
การเบิกคาเลาเรียน ตั้งไว 74,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 4,460 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 50,080 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 จํานวน 19,460 บาท)
(2) เพื่ อจ ายเป นค าเล าเรี ยนบุ ตรของข าราชการ ลู กจ างประจํ า ที่ ได รั บการถ ายโอน
ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน ตั้งไว 31,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถายโอน))
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 3,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 28,000 บาท)
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 400,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของขาราชการ ลูกจางประจํา กองชาง ตามระเบียบการ
เบิกคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด ตั้งไว 320,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 20,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 285,000 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 จํานวน 15,000 บาท)
(2) เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ
ที่ไดรับการถายโอน ตามระเบียบการเบิกคารักษาพยาบาลขาราชการสวนจังหวัด ตั้งไว 80,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรถายโอน))
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 10,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 70,000 บาท)
คาใชสอย ตั้งไว 11,837,640 บาท
2.1.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 177,640 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการโฆษณาและเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ เช น จั ด ทํ า
แผนปาย แผนพับ สิ่งพิมพตาง ๆ เปนตน ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 10,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 10,000 บาท)
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(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูร บั จาง
เช น จ างเหมาในการซ อมแซมทรั พย สิ น จ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและจ างเหมาอื่ น ๆ เป น ต น ตั้ ง ไว
60,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 30,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 30,000 บาท)
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึง่
มิใ ช เ ปน การประกอบ ดัด แปลง ต อเติมครุภั ณ ฑ หรื อสิ่งกอ สรางอย า งใด และอยู ใ นความรับผิด ชอบของ
ผูรับจาง เชน จางเหมาในการซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ ของสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี องคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 97,640 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
2.1.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 9,600,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว
1,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น คา ใช จ า ยในการจั ด งาน จัด นิ ท รรศการ ประกวดแข งขั น ค า ใช จ า ย
ในทางพิธีทางศาสนา เชน คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาเต็นท คาเชาอุปกรณ ไฟฟา ฯลฯ ตั้งไว 1,300,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242)
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 5,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 98 ขอ 1)
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 2,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 75 ขอ 2)
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(5) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการคอนเสิรตลดภาวะโลกรอน ตั้งไว 300,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 00322 )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 98 ขอ 1)
2.1.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 2,060,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งไว 60,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
(2) เพื่ อจ ายเป นค าซ อมแซม บํ ารุ งรั กษายานพาหนะและเครื่ องจั กรกล เช น รถยนต
รถเกลี่ยดิน รถแทรกเตอร รถขุดตีนตะขาบ รถบรรทุก รถจักรยานยนต ฯลฯ ตั้งไว 2,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
คาวัสดุ ตั้งไว 18,260,000 บาท
2.1.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุใชในสํานักงาน เชน
เครื่องเขียนแบบพิมพ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 100,000 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 จํานวน 10,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 90,000 บาท)
2.1.9 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 150,000 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ไ ฟฟ า และวิ ท ยุ เช น หลอดไฟ สายไฟ อะไหล อุ ป กรณ
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ของสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เชน หลอดไฟ
สายไฟ อะไหล อุปกรณ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
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2.1.10 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 40,000 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ ง านบ า นงานครั ว เช น แปรง ไม ก วาด ผงซั ก ฟอก ฯลฯ
ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ของสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เชน แปรง
ไมกวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
2.1.11 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 9,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุในการกอสราง เชน
ไม ตะปู เหล็กเสน ปูนซีเมนต ทราย หิน ทอระบายน้ํา คสล. และอื่นๆ เปนตน ที่เกี่ยวกับงานกอสรางมาใชใน
การกอสราง
(ตั้งจายจาก อุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 จํานวน 8,000,000 บาท)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานไฟฟาถนน 00242 จํานวน 1,000,000 บาท)
2.1.12 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 1,500,000 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค าวั สดุ เครื่ องมื อเครื่องใช ในการซอมบํ ารุงรั กษายานพาหนะและ
เครื่องจักรกล เชน สายลมแบบยืดหดได กาลางเครื่องยนต ปนเปากรอง ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
(2) เพื่อจายเปนคาอะไหลยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ ตั้งไว 1,490,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
2.1.13 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 7,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น รวมทั้งวัสดุเชื้อเพลิงอื่น เปนตน (รวมทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี)
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311)
2.1.14 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร
ของสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เชน ยากําจัดศัตรูพืช ปุย ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
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2.1.15 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจ ายเปน คาวัสดุในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 จํานวน 20,000 บาท)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 จํานวน 10,000 บาท)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 จํานวน 20,000 บาท)
2.1.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
2.1.17 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 150,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี และพิธีตาง ๆ
ทางศาสนา และงานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น เชน จัดซื้อโฟม กระดาษ สี ผา กระดาษกาว เทปกาวสองหนา
แผนสติ๊กเกอร ฯลฯ ตั้งไว 125,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุใชในงานสํารวจ เชน ตะปู นอต เชือก สี ไมอัด ฯลฯ ตั้งไว
25,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 274,000 บาท
2.2.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสนามกีฬา
จังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
2.2.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสนามกีฬา
จังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
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2.2.3 ประเภทค าโทรศั พท ตั้ งไว 24,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าโทรศั พท ทางใกล ทางไกล
ภายในประเทศ และระหวางประเทศ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241)
3. งบลงทุน ตั้งไว 3,800,000 บาท
3.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 3,800,000 บาท
คาครุภัณฑ ตั้งไว 3,800,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 3,200,000 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค ารถยนต นั่ ง 4 ประตู ขั บ เคลื่ อ น 2 ล อ ชนิ ด เครื่ อ งยนต เ บนซิ น
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,300 ซีซี เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิต เพื่อใชใน
การปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 คัน ตั้งไว 1,800,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคารถยนตโดยสาร (รถตู) ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง ชนิดเครื่องยนต
ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี กระจกปรับไฟฟาพรอมเซ็นทรัลล็อค เปนราคา
รวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต เพื่อใชในการปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 1 คัน ตั้งไว 1,400,000 บาท
(ตามราคาทองถิ่น) (ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป 00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑโรงงาน ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแทงคบรรจุน้ํามัน
เชื้อเพลิง ขนาดบรรจุ 12,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตูจายน้ํามันมีอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งาน งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 00312 )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 109 ขอ 5)
4. งบอุดหนุน ตั้งไว 800,000 บาท แยกเปน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 800,000 บาท
4.1.1 ประเภทเงิ นอุ ดหนุ นส วนราชการ ตั้ งไว 800,000 บาท เพื่ ออุ ดหนุ นมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี โครงการอนุรักษสายพันธุ กลวยไมพื้นเมืองภาคตะวันออก
ประจําป 2552 (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน)
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานสงเสริมการเกษตร 00321 )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553-2555) หนา 98 ขอ 2)
@@@@@@@@@@@@@@
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน กองสงเสริมคุณภาพชีวติ
**************************
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 120,614,511 บาท แยกเปน
- รายจายจากเงินรายได 97,419,965 บาท
- รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,300,941 บาท
- รายจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห) 2,693,605 บาท
1. งบบุคลากร ตั้งไวรวม 8,278,111 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 7,239,991 บาท แยกเปน
เงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 7,239,991 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 5,858,951 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตาง ๆ พรอมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 4,446,626 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อ จา ยเป น เงิ น เดือ นข า ราชการสถานสงเคราะห ค นชราบา นจั น ทบุ รี องค ก าร
บริหารสวนจังหวัด ตําแหนงตางๆ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งไว 1,412,325 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 329,760 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูบริหารระดับกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป
ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต) อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง ตามหนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด
ที่ กค 0409.6/ว 56 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 ตําแหนงนักพัฒนาสังคม ระดับ 8 (ผูปกครองสถานสงเคราะห)
อัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)

87
(3) เพื่ อ จ า ยเป น ค า เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของข า ราชการองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัด ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 195,360 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
1.1.3 ประเภทเงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 134,400 บาท
(1) เพื่อจายเป นเงินประจําตําแหนงของผูบริห ารระดับกลาง ตําแหนงนักบริห าร
งานทั่วไป ระดับ 8 (ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต) เดือนละ 5,600 บาท ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง ของสถานสงเคราะหคนชรา
บ า นจั น ทบุ รี ตํ า แหน ง นั ก พั ฒ นาสั ง คม ระดั บ 8 (ผู ปกครองสถานสงเคราะห ) อั ต ราเดื อนละ 5,600 บาท
ตั้งไว 67,200 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
คาจางประจํา ตั้งไว 916,880 บาท
1.1.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 866,880 บาท เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําของ
สถานสงเคราะห ค นชราบ า นจั น ทบุ รี องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หว ัด จั น ทบุ รี พร อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง ค า จ า ง
ลูกจางประจํา จํานวน 6 อัตรา
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของลูกจางประจําของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว จํานวน 4 อัตรา
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,038,120 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ตั้งไว 856,800 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทน และคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป จํานวน 10 อัตรา
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว 181,320 บาท เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
2. งบดําเนินการ ตั้งไวรวม 52,644,000 บาท
2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 52,186,000 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 440,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่อยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
2.1.2 ประเภทเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร ตั้งไว 60,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของขาราชการ ตามระเบียบการเบิกคาเลาเรียน ตั้งไว
30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา ของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 350,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของขาราชการ ตามระเบียบคารักษาพยาบาลขาราชการ
สวนจังหวัด ตั้งไว 150,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
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(2) เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของขาราชการ และลูกจางประจํา ของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 200,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (สถานสงเคราะห))
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
คาใชสอย ตั้งไว 50,851,000 บาท
2.1.4 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 2,941,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน จางเหมา
ซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จางเหมาอื่นๆ เปนตน ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่ อจ ายเป นค าเช าอาคารโรงงานศู นย พั ฒนาการผลิ ต และควบคุ มศั ตรู ผั กผลไม
เพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี เชน คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน คาประกันอัคคีภัย คาใชจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการเชา ฯลฯ ตั้งไว 300,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(3) เพื่อจายเปนคาจางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล และคาจางเหมากําจัดปลวก ของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 85,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 00232)
(4) เพื่อจายเปนคาอาหาร และแกสหุงตม เพื่อใชประกอบอาหารในการเลี้ยงดูผูสูงอายุ
จํานวน 80 คน ๆ ละ 80 บาท จํานวน 365 วัน ตั้งไว 2,336,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 00232)
(5) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยเฉพาะ
ชวงระยะเวลากลางคืน ตั้งแตเวลา 18.00 น. - 06.00 น. ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 00232)
(6) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการติดตั้งอุปกรณไฟฟา เดินสายไฟ และอื่นๆ เปนตน
ภายในสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 70,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 00232)
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2.1.5 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 47,560,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของขาราชการ และลูกจางประจํา ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี เชน คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ คาเชาที่พัก
ฯลฯ ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(3) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2553” ตั้งไว 3,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 69 ขอ7)
(4) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพเครือขายผูนําเยาวชน
สูทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี (ศยส.) ตั้งไว 2,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 79 ขอ 2)
(5) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ผู ย ากไร ผู พิ ก าร
ผูติดเชื้อเอดส และผูดอยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 3,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 67 ขอ 3)
(6) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสายใยรักจาก อบจ.จันทบุรี ตั้งไว 1,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สาธารณสุข 00220 งาน งานโรงพยาบาล 00222)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 74 ขอ 5)
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(7) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมรณรงคปองกัน และตอตานยาเสพติด ของศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (ศตส.อบจ.จบ.) ตั้งไว 1,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 73 ขอ 3)
(8) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
ของประชาชน ตั้งไว 3,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 75 ขอ 1)
(9) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 3,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 90 ขอ 5)
(10) เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการช วยเหลื อเกษตรกรในการแก ไขป ญหาผลผลิ ต
ทางการเกษตร ตั้งไว 30,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได จํานวน 15,164,859 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,835,141 บาท)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานสงเสริมการเกษตร 00321)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 89 ขอ 3)
(11) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประชุมสมัชชาคนพิการแหงชาติ ตั้งไว 1,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 66 ขอ 2)
(12) เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกีฬาสงเสริมการทองเที่ยว ตั้งไว 500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 00264)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 63 ขอ 3)
2.1.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 350,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินซึ่งใชงานแลวเกิดการชํารุดเสียหาย
เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
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(2) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินซึ่งใชงานแลวเกิดการชํารุดเสียหาย
ของสถานสงเคราะห ค นชราบ า นจั น ทบุ รี เช น เครื่ อ งพิ ม พ ดี ด เครื่ อ งถ า ยเอกสาร เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
เครื่องปรับอากาศ ซอมแซมไฟฟา สายไฟพรอมอุปกรณ ฯลฯ ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(3) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องตัดหญา เครื่อง
ซักผา ตูแชอาหาร ฯลฯ สําหรับใชปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(4) เพื่ อ จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมยานพาหนะและขนส ง เช น รถยนต
รถจักรยานยนต สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(5) เพื่ อ จ า ยเป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาหรื อ ซ อ มแซมยานพาหนะและขนส ง เช น รถยนต
รถจักรยานยนต สําหรับใชในการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 100,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
คาวัสดุ ตั้งไว 895,000 บาท
2.1.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 135,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวารสารหนังสือพิมพ
หนังสือวิชาการอื่นๆ เปนตน ตั้งไว 65,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่ อ จ า ยเป น ค า วั ส ดุ สํ า นั ก งาน ของสถานสงเคราะห ค นชราบ า นจั น ทบุ รี เช น
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวารสารหนังสือพิมพ หนังสือวิชาการอื่น ๆ เปนตน ตั้งไว 70,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.8 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาอะไหลและอุปกรณตางๆ ของลานคาชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี และอาคารโรงงานศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
เชน หลอดไฟ สายไฟ อะไหลไฟฟา ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
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(2) เพื่อจายเปนคาหลอดไฟและอุปกรณตางๆ ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี
ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.9 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ของลานคาชุมชนองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี และอาคารโรงงานศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี เชน
แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก แปรงขัดพื้น น้ํายาลางหองน้ํา ไมถูพื้น มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ที่นอน ฯลฯ
ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(2) เพื่ อจ ายเป นค าวั สดุ งานบ านงานครั ว ของสถานสงเคราะห คนชราบ านจั นทบุ รี
เชน แปรง ไมกวาด ผงซั กฟอก มุง ผ าปูที่นอน ปลอกหมอน ถวยชาม ไมถูพื้น แปรงขัดพื้น น้ํายาลางหองน้ํ า
สารกรอง เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ ตั้งไว 60,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.10 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการกอสราง เชน ไม ตะปู ปูนซีเมนต เหล็กเสน ฯลฯ
เพื่อใชในงานกอสรางบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหมีสภาพคงเดิม ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุในการซอมแซมสิ่งปลูกสรางตางๆ ภายในสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.11 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 60,000 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค าวั สดุ ยานพาหนะและขนส งสํ าหรั บใช กั บรถยนต ของกองส งเสริ ม
คุณภาพชีวิต ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับใชกับรถยนตของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
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2.1.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํามันสําหรับใช
ในรถยนต จํานวน 3 คัน และใชกับเครื่องตัดหญาของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.13 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 70,000 บาท
(1) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ท างการแพทย เช น ถุ ง มื อ สํ า ลี ผ า พั น แผล
กาซออกซิเจน ฯลฯ สิ่งจําเปนตองใชนอกเหนือจากยา และเวชภัณฑของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี
ตั้งไว 35,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุยาและเวชภัณฑ เชน ยารักษาโรคตางๆ ของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 35,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.14 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว 60,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ที่อาคารโรงงานศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู
ผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี เชน ยากําจัดศัตรูพืช ปุย ยาฆาแมลง พันธุไมดอก-ไมประดับ
พันธุพืชตางๆ เปนตน ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี เชน ปุย
ยาฆาแมลง พันธุไมดอก - ไมประดับ พันธุพืชตางๆ เปนตน ตั้งไว 30,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.15 ประเภทวั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร ตั้ ง ไว 10,000 บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี เชน แผนปาย มวนเทป ฟลม ฯลฯ
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.1.16 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน
เสื้อผา เครื่องนุงหม และอื่นๆ เปนตน
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
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2.1.17 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 90,000 บาท
(1) เพื่ อจ ายเป นค าวั สดุ คอมพิ วเตอร เช น แผ นบั นทึ กข อมู ล หั วพิ มพ หรื อแถบพิ มพ
ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน ตั้งไว 50,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
(2) เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี เชน
แผนบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆ เปนตน ตั้งไว
40,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 458,000 บาท
2.2.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 400,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารโรงงานศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรู
ผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 250,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(2) เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับสํานักงานและอาคารตางๆ ของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 150,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.2.2 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารโรงงาน
ศูนยพัฒนาการผลิต และควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี และลานคาชุมชนองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
2.2.3 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 32,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาโทรศัพททางใกล และทางไกล ภายในประเทศ ตั้งไว 12,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 00231)
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(2) เพื่อจายเปนคาโทรศัพททางใกล และทางไกล ภายในประเทศ และคาโทรศัพทเคลื่อนที่
ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 20,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
2.2.4 ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณียากร คาธรรมเนียมตางๆ
เกี่ยวกับคาไปรษณีย
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
3. งบลงทุน ตั้งไวรวม 1,318,800 บาท แยกเปน
3.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,318,800 บาท แยกเปน
คาครุภัณฑ ตั้งไว 888,800 บาท
3.1.1 ประเภทครุ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร ห รื อ การแพทย ตั้ ง ไว 27,500 บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า
ถังออกซิเจน ขนาด 2,000 ปอนด จํานวน 5 ถังๆ ละ 5,500 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
3.1.2 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 161,300 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาตูแชอาหารขนาด 20 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ตั้งไว 27,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคามานหนาตางพรอมอุปกรณ ขนาด 2.50 x 1.20 เมตร จํานวน 9 ชุดๆ ละ
2,000 บาท ตั้งไว 18,000 บาท
(3) เพื่อจายเปนคามานหนาตางพรอมอุปกรณ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จํานวน 1 ชุด ตั้งไว
800 บาท
(4) เพื่อจายเปนคาหมอหุงขาวขนาดจุ 10 ลิตร (แบบใชแกส) จํานวน 1 ใบๆ ละ 7,500 บาท
(5) เพื่อจายเปนคาเตียงนอน ขนาด 3 x 6.5 ฟุต จํานวน 20 เตียงๆ ละ 2,200 บาท ตั้งไว
44,000 บาท
(6) เพื่อจายเปนคาตูหัวเตียง ขนาด 50 x 50 x 80 ซ.ม. จํานวน 20 ตูๆ ละ 3,200 บาท ตั้งไว
64,000 บาท
(รายการที่ (1) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
(รายการที่ (2)-(6) ตามราคาทองถิ่น)
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
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3.1.3 รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 700,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงานศูนยพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไมเพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 430,000 บาท
(1) เพื่ อจ า ยเป น คาบํ ารุงรั ก ษาหรือซอมแซมสิ่งกอสรางตางๆของสถานสงเคราะห
คนชราบานจันทบุรี ที่ชํารุดทรุดโทรม เชน อาคารนอน โรงครัว โรงอาหาร หองน้ํา-หองสุขา ฯลฯ ตั้งไว
350,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
(2) เพื่อจายเปนคาติดตั้งเหล็กดัดพรอมอุปกรณบริเวณอาคารสํานักงาน (คสล.2 ชั้น)
ของสถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี ตั้งไว 80,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน สังคมสงเคราะห 00230 งาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 00232)
4. งบอุดหนุน ตั้งไวรวม 57,873,600 บาท แยกเปน
4.1 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 57,873,600 บาท
4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 20,000,000 บาท
(1) เพื่ อ อุ ด หนุ น สํ า นั ก งานพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย จั งหวั ดจั นทบุ รี
โครงการส งเสริ มพั ฒนาศั กยภาพองค กรสตรี จั งหวั ดจั นทบุ รี (รายละเอี ยดตามโครงการขอรั บเงิ นอุ ดหนุ น)
ตั้งไว 5,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 78 ขอ 1)
(2) เพื่ออุดหนุนสํานักงานปศุสัตว จังหวัดจันทบุรี โครงการขยายผลภูมิปญญาแผนดิน
สูปวงชนชาวไทยดานศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 15,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานสงเสริมการเกษตร 00321)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 92 ขอ 7)
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4.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 37,873,600 บาท
(1) เพื่ออุดหนุนอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี จํานวน 3 โครงการ
ตั้งไว 8,900,000 บาท ดังนี้
1. โครงการ “ประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี และศู น ย ร วม
ความเชื่อความศรัทธาของชุมชน” ประจําป พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว
500,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 00264)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 97 ขอ 4)
2. โครงการจัดงานฉลอง 300 ป ชุมชนแหงความเชื่อฯ และฉลอง 100 ป อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 8,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 60 ขอ 21)
3. โครงการวันผูสูงอายุและวันครอบครัวอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 400,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 67 ขอ 4)
(2) เพื่ อ อุ ด หนุ น ชมรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โครงการพั ฒ นา
การดํ า เนิ น งานสุ ข ภาพภาคประชาชนโดยอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และภาคี เ ครื อ ข า ยจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ประจําป 2553 (รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 7,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สาธารณสุข 00220 งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 72 ขอ 1)
(3) เพื่ออุดหนุนสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดจันทบุรี โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรู การพั ฒ นาศั ก ยภาพกํ า นั น ผู ใ หญ บ า น และคณะกรรมการหมู บ า นของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ป 2553
(รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 10,973,600 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 79 ขอ 3)
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(4) เพื่ ออุดหนุนสมาคมกี ฬาจังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิ ศ
(รายละเอียดตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน) ตั้งไว 7,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานกีฬาและนันทนาการ 00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 63 ขอ 2)
(5) เพื่ อ อุ ด หนุ น สมาคมผู ค า อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จั น ทบุ รี โครงการส ง เสริ ม
การทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 4,000,000 บาท
(ตั้งจายจาก เงินรายได)
(แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งาน งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 00264)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 – 2555) หนา 96 ขอ 1)
5. งบรายจายอื่น ตั้งไว 500,000 บาท
5.1 หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 500,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี
(ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)
(แผนงาน การเกษตร 00320 งาน งานสงเสริมการเกษตร 00321)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2553-2555) หนา 94 ขอ 9)
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