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คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ป่ากลาง
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล จะไดเ้สนอ  รา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล นายกองคก์าร
บรหิารส่วนตําบล จงึขอแถลงใหท่้านประธานและสมาชกิทุกท่าน ไดท้ราบถงึ สถานะการคลงั
ตลอดจนหลกัการ และแนวนโยบายการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1. สถานะการคลงั

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่กลาง  ไดป้ระมาณการรายรบั
ไว้ จาํนวน 22,000,000 บาท  โดย ส่วนของรายได้
ไดป้รบัปรงุการจดัเกบ็ ใหม้ปีระสทิธภิา ของงบประมาณรายจ่าย  ไดก้ําหนด
วงเงนิรายจ่ายไว ้ จาํนวน 22,000,000 จะสามารถดําเนินการใหบ้รกิารสาธารณะ

จดัทํางบประมาณแบบสมดุล(ประมานการรายจา่ยเท่ารายรบั)
ส่วนตําบลปา่กลาง มเีงนิสะสมคงเหลอือยูจ่าํนวน 5,145,211.30 บาท
2.

เทยีบกบัภารกจิต่างๆ รใหแ้ก่ประชาชน
กฎหมายกต็าม แต่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่กลาง
งบประมาณรายจา่ยไว้ ครบถว้นทุกรายการ



2
2.1 รายรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประมาณการไว้รวม 22,000,000 บาท

รายรบั รบัจริง
ปี 2550

ประมาณ
การ

ปี 2551

ประมาณการ
ปี 2552

หมาย
เหตุ

ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร

8,618,832.38
8,618,832.38

9,141,700
9,141,700

9,045,600
9,045,600

1.1 33,144.17 40,000 40,000
1.2 6,315 7,000 7,000
1.3 ภาษป้ีาย 1,600 800 1,600

1.4 ภาษสีุรา 679,021.99 935,000 800,000

1.5 ภาษสีรรพสามติ 1,789,666.62 1,700,000 1,800,000

1.6 ภาษธีรรมเนียมรถยนตแ์ละ - - -

1.7 อากรฆา่สตัว์ 640 2,000 1,000
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละ 49,775 45,000 50,000

1.9 6,012,095.25 6,274,900 6,300,000
1.10 ภาษธีุรกจิเฉพาะ - 95,000 -
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 6,276.66 - 6,000
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 40,296.69 42,000 40,000
ข.
1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั

และใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ

สุขภาพ

282,904.94
5,400

5,000

246,000
3,000

-

273,500
5,500

5,000

1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํหน่าย - - -

1.3 ค่าปรบัผูก้ระทําผดิกฎจราจร 400 3,000 500
2. หมวดรายได้จากทรพัยสิ์น

2.1
58,852.94
58,852.94

40,000
40,000

58,000
58,000
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รายรบั รบัจริง

ปี 2550
ประมาณ

การ
ปี 2551

ประมาณการ
ปี 2552

หมาย
เหตุ

3.หมวดรายได้เบด็เตลด็
3.1 ค่าขายแบบแปลน

218,652
207,900

203,000
200,000

210,000
200,000

3.2 10,752 3,000 10,000
ค.รายได้จากทุน - - -

ง.เงินช่วยเหลือ
1. 9,594,238 10,912,300 12,680,900

18,495,975.32 20,300,000 22,000,000
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2.2 รายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง
ปี 2550

ประมาณ
การ

ปี 2551

ประมาณ
การ

ปี 2552

หมายเหตุ

-
- แผนงานรกัษาความสงบภายใน

4,089,300.27
97,500.00

3,885,080
2,054,000

5,181,720
195,000

ด้านบริการชุมชนและสงัคม
- แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
- แผนงานสรา้งความเขม้แขง็

ชุมชน
- แผนงานการศกึษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสงัคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน

840,263.00

276,207.00
811,160.00
45,000.00

1,030,930.00
4,488,568.50

640,000

195,000
5,244,100

165,000
2,382,000
4,329,520

746,000

340,000
6,230,764

155,000
2,809,500
1,375,925

ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณชิย์

-
455,000.00

-

342,900
423,600

-

2,969,800
865,000

- แผนงานงบกลาง 247,964.00 638,800 1,131,291

รวม 12,381,892.77 20,300,000 22,000,000
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด จ่ายจริง
ปี 2550

ประมาณ
การ

ปี 2551

ประมาณ
การ

ปี 2552

หมายเหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาํ
3.
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอดุหนุน
7.
8.

261,738.00
1,449,110.00

176,400.00
4,245,192.31

113,027.12
973,000.00
423,490.00

13,000

638,800
1,858,920
1,405,200
6,214,580

128,000
3,697,000
4,065,500
2,292,000

1,131,291
2,135,060
1,519,200
8,311,044

107,000
2,602,205
3,334,700
2,859,500

รวม 7,654,957.43 20,300,000 22,000,000
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2.4 รายจ่ายอดุหนุนเฉพาะกิจ, เงินกู้, เงินจ่ายขาดเงินสะสม (
งบประมาณ)

จ่ายจาก รายการ/แผนงาน ปี 2550
(เป็นเงินบาท)

ปี 2551
(เป็นเงินบาท)

1. เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ

2. เงนิจา่ยขาดจากเงนิ
สะสม

1.1 แผนงานการศกึษา
1.1.1งานระดบัก่อนวยัเรยีนและ

ประถมศกึษา
1.1.2

การศกึษา
1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
1.2.1 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
1.3แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ
1.3.1 งานกฬีาและนนัทนาการ
1.3.2

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1.4.1 งานส่งเสรมิและ  สนับสนุน
ความเขม้แขง็ของชุมชน
1.5 แผนงานสาธารณสุข
1.5.1 งานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

2.1 แผนงาน
2.1.1 งาน
2.2 แผนงานการศกึษา
2.2.1

การศกึษา
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2.1 งานไฟฟ้าถนน

2.3 แผนงานงบกลาง
2.3.1 งานงบกลาง

3,175,995
926,805

1,407,000

-

45,000

-

60,000

375,000

-
225,000
350,000

71,341

3,135,060
1,142,990

1,356,000
277,200

-

20,000

60,000

-

-
200,000
100,000

71,341

รวม 6,636,141 6,362,591

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ป่ากลาง
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ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน
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บนัทึกหลกัการและเหตผุล

ประกอบร่างข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน
------------------------------------------------------

หลกัการ

ยอดรวม 22,000,000 บาท

1.
1.1 แผนงาน ยอดรวม 5,181,720 บาท
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 195,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสงัคม
2.1 แผนงานการศกึษา ยอดรวม 6,230,764 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 155,000 บาท
2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ยอดรวม 2,809,500 บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,375,925 บาท
2.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม 340,000 บาท
2.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 746,000 บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,969,800 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 865,000 บาท

4.
4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,131,291 บาท

เหตผุล

ตามนโยบายของนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
.ศ. 2552 จงึเสนอร่างขอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พจิารณาเหน็ชอบต่อไป
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ข้อบญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน

-------------------------------------------------------
บประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศยั

อํานาจตามความในพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แกไ้ข
( 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่กลาง จงึตราขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ. 2552 ไว ้โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

ขอ้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขอ้ 2. 1 ตุลาคม 2551 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ให้
22,000,000
ขอ้ 4.

1.
1.1 ยอดรวม 5,181,720 บาท
1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม 195,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสงัคม
2.1 แผนงานการศกึษา ยอดรวม 6,230,764 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 155,000 บาท
2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ยอดรวม 2,809,500 บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,375,925 บาท
2.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม 340,000 บาท
2.6 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 746,000 บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,969,800 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 865,000 บาท

4.
4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,131,291 บาท

3
ขอ้ 5.

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิของกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ
การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2547
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ขอ้ 6.
บการเบกิจ่ายเงนิ

............................................

(นายประชา  ทรงอภวิฒัน์กุล)
นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลป่ากลาง

อนุมตัิ

(ลงนาม)......................................
(นายจาํลอง เณรแยม้)

นายอําเภอปวั
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รายละเอียดประกอบข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน

- ประมาณการรายรบั

- รายจ่ายตามแผนงาน

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน



10
ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน

ก. รายได้ภาษีอากร 9,045,600 บาท   แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร   รวม 9,045,600 บาท  แยกเป็น

1.1 ภาษีบาํรงุท้อง จาํนวน 40,000 บาท

1.2 จาํนวน 7,000 บาท

1.3 ภาษีป้าย จาํนวน 1,600 บาท เท่ากบั
มา คาดว่าจะจดัเกบ็เท่าเดมิ

1.4 อากรการฆ่าสตัว์ จาํนวน 1,000 บาท

1.5 ภาษีสุรา จาํนวน 800,000 สงูกว่า

1.6 จาํนวน -
เ

1.7 ภาษีสรรพสามิต จาํนวน 1,800,000 สงูกว่า

1.8 จาํนวน 50,000 บาท  คาํ

1.9 ภาษี ธรุกิจเฉพาะ จาํนวน -
ไมไ่ดร้บัการจดัสรร

1.10 จาํนวน 6,300,000
ปี

1.11 ภาษีจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 40,000
ไว้

1.12 ภาษีจากค่าภาคหลวงแร่ จาํนวน 6,000
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ข. 273,500 บาท  แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต รวม 5,500 บาท   แยกเป็น

1.1 พ   จาํนวน 5,000

1.2 ค่าปรบัผูก้ระทาํผดิกฏจราจร จาํนวน 500 สงูกว่า

2. หมวดรายได้จากทรพัยสิ์น  รวม 58,000 บาท   แยกเป็น
2.1 58,000 บาท

กว่า
3. หมวดรายได้เบด็เตลด็    รวม 210,000 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าขายแบบแปลน จาํนวน 200,000 กว่า
น้อยลง

3.2 10,000 น้อยกว่า
ปีงบ

ง. เงินช่วยเหลือ 12,680,900 บาท  แยกเป็น
1. 12,680,900 บาท แยกเป็น

1.1 12,680,900 สงูกว่า
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารงาน 00100
แ 00110

วตัถปุระสงค์

1.
ประสทิธภิาพ

2.
ประสทิธภิาพ

3. . เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

1.
2. งานบรหิารงานคลงั

หน่วยงานรบัผิดชอบ
1. สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 4,358,280 บาท
2. ส่วนการคลงั งบประมาณรวม 816,440 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
00100

แผนงานรกัษาความสงบภายใน 00120

วตัถปุระสงค์

-
ประสทิธภิาพ

-
- งานป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 195,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานการศึกษา 00210

วตัถปุระสงค์
- เ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ
- /นกัเรยีนดา้นการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้
- /

- งาน
- งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา
- งานระดบัมธัยมศกึษา
- งานการศกึษาไมก่ําหนดระดบั

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- ส่วนการศกึษา งบประมาณรวม 6,230,764 บาท



18
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานสาธารณสขุ 00220

วตัถปุระสงค์
- สนบัสนุนกจิกรรมดา้นสาธารณสุขมลูฐานชุมชน

- ควบคุมดแูลและป้องกนัโรคตดิต่อในชุมชน

- สาธารณสุข
- งาน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 155,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 00230

วตัถปุระสงค์
- สงเคราะหผ์ูย้ากจน ผู้

- ช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นผูด้อ้ยโอกาส

- งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 2,809,500 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

วตัถปุระสงค์
- เคหะชุมชนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

-

- อจดัการขยะมลูฝอยและรกัษาสภาพแวดลอ้มในตําบลปา่กลาง

-

- เคหะชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งาน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- ส่วนการโยธา งบประมาณรวม 1,375,925 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 00250

วตัถปุระสงค์
-
- เ ส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน

-
- งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 337,000 บาท
- ส่วนการศกึษา งบประมาณรวม 10,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสงัคม 00200

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 00260

วตัถปุระสงค์
- เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

- แก่เยาวชน/นกัเรยีนดา้นการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู้

- /

-
- งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา
- งานระดบัมธัยมศกึษา
- งานการศกึษาไมก่ําหนดระดบั

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- ส่วนการศกึษา งบประมาณรวม 726,000 บาท
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 20,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ 00300

แผนงานอดุสาหกรรมและการโยธา 00310

วตัถปุระสงค์
-

-

- งานก่อสรา้งโครงสรา้

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- ส่วนการโยธา งบประมาณรวม 2,969,800 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ 00300

แผนงานการเกษตร 00320

วตัถปุระสงค์
- ส่งเสรมิอาชพีทางเลอืกแก่เกษตรกร

- งานส่งเสรมิการเกษตร

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 865,000 บาท



32
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน 00400

แผนงานงบกลาง 00410

วตัถปุระสงค์
-

- งานงบกลาง

หน่วยงานรบัผิดชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 1,131,291 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  สาํนักปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
8,739,780 บาท              แยกเป็น

ก. 8,585,580 บาท
1. หมวดเงินเดื 1,153,940 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 251,900 บาท
1 ตุลาคม

2547 ให้กบัผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า

107 ขอ้ 195
1.1.1 นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เป็นเงนิ 90,200 บาท
1.1.2 รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  เป็นเงนิ 99,000 บาท
1.1.3 เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล    เป็นเงนิ 62,700 บาท

1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 714,840
พนกังานส่วนตําบลจาํนวน 5
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 194

1.2.1 เงนิเดอืนปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 272,160 บาท
1.2.2 143,160 บาท
1.2.3 เงนิเดอืนนกัพฒันาชุมชน 139,800 บาท
1.2.4 83,760 บาท
1.3.5 75,960 บาท

1.3 187,200 บาท ใน
แผนงานบริ (00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-
2554) หน้า 108 ขอ้ 197

1.3.1 74,800 บาท
1.3.2 เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์าร

บรหิารส่วนตําบล 35,200 บาท
1.3.3 เงนิประจาํตําแหน่งนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล รองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นตําบล 35,200 บาท
1.3.4 เงนิประจําตําแหน่งปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล  ระดบั 6 ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจงัหวดัน่าน
ตําแหน่ง  และการรบัเงนิประจาํตําแหน่งของปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ระดบั 6 และระดบั 7

.0839.7/ว 251 28 พฤษภาคม 2547 42,000 บาท
2. หม - บาท
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3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 4,193,140 บาท

3.1 ค่าตอบแทน รวม 961,050 บาท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 705,450

บาท แทนรายเดอืนใหแ้ก่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
เงนิรายได้ (00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 195

(1) ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เป็นเงนิ 90,200 บาท
(2) รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เป็นเงนิ 67,650 บาท
(3) เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล เป็นเงนิ 62,700 บาท
(4) สมาชกิสภา อบต. จาํนวน 9 คน เป็นเงนิ 484,900 บาท

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทน ผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
30,000 บาท ค่าตอบแทน

ในกจิการอนัเป็นประโยชน์แก่ อบต.ปา่กลาง เช่น ,
พนกังานส่วนตําบล , สมาชกิ อปพร.ประชาคม ฯลฯ

(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 109 ขอ้ 200

3.1.3 33,600 บาท
ประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่กลาง ใหแ้ก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล จาํนวน 13 ปรากฏในแผนงาน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ.
2552-2554) หน้า 108 ขอ้ 198

3.1.4 ประเภทค่าเช่าบา้น 36,000 บาท
ส่วนตําบล (00110) งานบรหิารงาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552-2554) หน้า 108 ขอ้ 198
3.1.5 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร 36,000 บาท

ช่วยเหลอืการศกึษาบุตร ใหแ้ก่ คณะผูบ้รหิารฯ,พนกังานส่วนตําบล
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง

(พ.ศ.2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
3.1.6 ประเภทเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล 50,000 บาท

ช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล ใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล , คณะผูบ้รหิารฯ และครอบครวั
เงนิรายได้ (00110) (00111) ตาม
แผนพฒันา อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.1.7 ประเภทค่าตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท
จา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วน
ตําบลและพนกังานจา้ง วไป (00110)งาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
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3.1.8 ประเภท (เงนิ

รางวลัประจาํปี) 50,000 บาท พนกังานส่วน
ตําบลเป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) ประจาํปี 2551 ปรากฏใน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง
(พ.ศ. 2552-2554) หน้า 108 ขอ้ 196

3.2 ค่าใช้สอย 2,762,090 บาท แยกเป็น
3.2.1 361,940 บาท การ

(1) ค่าเยบ็หนงัสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื,ถ่ายเอกสาร 10,000
เป็น  ค่าถ่ายเอกสาร ,เยบ็หนงัสอื,เขา้ปกหนงัสอื  หรอืเอกสารต่างๆ เช่น ขอ้บญัญตัฯิ แผนพฒันา

(00110) (00111) ตามแผนพฒันา
อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(2) 150,000 บาท
ค่าลงทะเบยีน การฝึกอบรม, การประชุม,การเขา้รว่มสมัมนาของพนกังานส่วนตําบล, ผูบ้รหิาร
และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

(00110) งานบรหิาร (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552-2554)
หน้า 111 ขอ้ 204

(3) ค่าบอกรบัวารสารหรอืหนงัสอืพมิพ์ 51,240 บาท บอกรบั
วารสารหรอืหนงัสอืพมิพ์ 6 หมูบ่า้น ๆ ละ 2 ฉบบั/วนั และ

การ อบต.ปา่กลาง จาํนวน 2 ฉบบั เป็นเวลา 1 ปี ปรากฏใน
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาอบต.ปา่กลาง (

พ.ศ. 2552-2554) หน้า 81 ขอ้ 120
(4) ค่าจา้งเหมาและบรกิาร จาํนวน 100,000 บาท ค่าจา้งเหมาใหผู้้

ต่อเตมิ ครภุณัฑ์
และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-
2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาด  สํานกังาน อบต. 49,200
จา่ยเป็น ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด สาํนกังาน อบต.เช่นการเกบ็กวาดเชด็ถูและเชด็กระจก
สาํนกังาน อบต. (00110)งาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 113 ขอ้ 208
(6) 1,500 บาท

ารส่วน
ตําบลปา่กลาง (00110) งานบรหิาร

(00111) และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) หน้า 111 ขอ้ 204
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3.2.2 หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ 100,000 บาท

ยเป็น ค่าบาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลปา่กลาง เช่น
บาํรงุรกัษาหรอืซ่อมแซม วสัดุ
อบต.ปา่กลาง เช่น , , , โทรทศัน์ ,
ตูเ้ยน็ , รถมอเตอรไ์ซค์ , รถยนต์ ฯลฯ หรอืครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ เสยีงตามสายของ อบต.และ
ของหมูบ่า้น (00110)งานบรหิารงาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
3.2.3 ประเภทรา 45,000 บาท

เป็น
(1) ค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล 35,000 บาท

เป็น ค่าอาหาร, ,ค่าของขวญั,พมิพเ์อกสาร,

การตอ้นรบั บุคคลหรอืคณะบุคคล หรอืทศันะศกึษา
ดงูานในกจิการของ อบต.ป่ากลาง คล
(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4/ว2381 28 กรกฎาคม 2548)
จากเงนิรายได้ (00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 109 ขอ้ 199

(2) 10,000 บาท
ค่าอาหาร,

หรอืคณะกรรมการ
หรอืตามระเบยีบ หรอืการ

หรอืองคก์รปกครอง

(ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย มท 0808.4 /ว 2381 28
กรกฎาคม 2548) (00110) งาน

(00111)ตามแผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 109 ขอ้ 199
3.2.4 ๆ

2,255,150 บาท
(1) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 75,000 บาท
, ค่าพาหนะ, ในการเดนิทางไปราชการของสมาชกิ

สภา อบต. ผูบ้รหิารฯ พนกังานส่วนตําบล พนกังานจา้งฯ เช่น การไปรว่มประชุม , อบรม
สมัมนาหรอืศกึษาดงูาน ฯลฯ (00110)

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้
204

(2) ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชุมประชาคมหมูบ่า้น / ตําบลและการจดัทาํแผน จาํนวน
10,000 บาท -ของว่าง, , ค่าวสัดุ, ค่าเอกสารต่างๆ
การจดัเวทปีระชาคมหมูบ่า้น / ตําบล และค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่ม แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วน
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ตําบล ดรปูการจดัเวทปีระชาคมเป็นตน้ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252)
ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 105 ขอ้ 189

(3) ค่าใชจ้า่ยตาม ล จปฐ.ประจาํปี 2552
20,000 บาท , , เอกสาร สาํหรบัวทิยากรและผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูใน

การจดัอบรมการจดัเกบ็ขอ้มลู, ค่าจดัเกบ็ขอ้มลู, ค่าบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน (00250) วไป(00251) ตามแผนพฒันา
อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 105 ขอ้ 204

(4) ค่าใชจ้า่ย 380,150 ตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ ค่าตอบแทนนายอําเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบยีน ค่าแบบพมิพ ์ ค่าวสัดุ ค่า
ประชาสมัพนัธ ์ ฯลฯ ในการเ .และนายก อบต. 31
กรกฎาคม 2552 (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง ( พ.ศ. 2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
(5) ค่าใชจ้่ายในการจดัทศันะศกึษาดูงาน 150,000 บาท

ค่าอาหาร/ , ค่าจา้งเหมารถ, , ค่าประกนัชวีติ, , ๆ ใน
การเดนิทางไปทศันะศกึษาดงูาน ของผูบ้รหิารฯ , สมาชกิสภาฯ, ผูนํ้าหมูบ่า้น, ตวัแทนกลุ่มสตรี
หรอืกลุ่มอาชพีต่างๆ, พนกังานส่วนตําบลและพนกังานจา้ง ฯลฯ
จดัการองคก์รและบุคลากร (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ. 2552-2554) หน้า 68 ขอ้ 77
(6) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบั กจิกรรมโครงการ อบต.สั 15,000

เป็นค่าขนม , ,อาหาร,อาหารว่าง  ในการจดักจิกรรมโครงการ อบต.สญัจร/อบต.พบ

มเขม้แขง็ชุมชน (00250)
(00251) ตามแผนพฒันา อบต. ปา่กลาง(พ.ศ. 2552-2554) หน้า 105 ขอ้ 191

(7) ค่าใชจ้่ายในการจดัอบรมทศันะศกึษาดงูานของกลุ่มสตรตีําบลป่ากลาง
100,000 บาท / , ค่าจา้งเหมารถ, ก, ค่าประกนัชวีติ, ค่า

, ๆ ในการเดนิทางไปทศันะศกึษาดงูาน ของกลุ่มแมบ่า้นในระดบัแกนนํา
6 หมูบ่า้น และพฒันา

(Otop)
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง

(พ.ศ. 2552-2554) หน้า 66 ขอ้ 69
(8) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัโครงการส่งเสรมิอาชพีกลุ่มแมบ่า้นตําบลปา่กลาง 30,000

บาท ค่าวทิยากร , ค่าอาหาร , , แก่ผูเ้ขา้รบัการอบรม
ครภุณัฑ ์ การส่งเสรมิอาชพีต่างๆ งานการเกษตร (00320)
งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 63 ขอ้ 56

(9) ค่าใชจ้่ายสําหรบัโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จรยิธรรม เยาวชนและครอบครวั
ครสิเตยีน 30,000 บาท ค่าวทิยากร , ค่าอาหาร , , แก่ผูเ้ขา้รบัการ
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อบรมโครงการสนบัสนุนค่ายจรธิรรม จรยิธรรม ครสิเตยีน
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252)
ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 86 ขอ้ 138

(10) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัโครงการจดักจิกรรมวนัครสิต์มาส 20,000 บาท
จา่ยเป็น ค่า ายจากเงนิรายได้
ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 86 ขอ้ 137

(11) ค่าใชจ้่ายสําหรบัโครงการส่งเสรมิการปลกูยางพารา 500,000 บาท
ค่าจั

ยางพาราตําบลป่ากลาง จาํนวน 184 รายๆละ 1.5 ไร่ๆ ละ 89 ตน้
ปรากฏในแผน การเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2552- 2554) หน้า 63 ขอ้ 55

(12) ค่าใชจ้่ายสาํหรบัโครงการซ่อมแซมบา้นคนจน 150,000 บาท
จา่ยเป็น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบา้นคนจน
สรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 71 ขอ้ 89

(13) ค่าใชจ้่ายสาํหรบัโครงการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นกฏหมายแก่ประชาชน
20,000 บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นกฏหมาย
แก่ประชาชน ขง็ชุมชน(00250) งาน
ส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554)
หน้า 111 ขอ้ 204

(14) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาโดยใหน้กัเรยีน
มสี่วนรว่ม 10,000 บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม
โครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษาโดยใหน้กัเรยีนมสี่วนรว่ม
ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 73 ขอ้ 94

(15) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชกิป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืน
ไว้ 150,000 บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชกิป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน งานรกัษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝา่ยพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2552- 2554) 106 ขอ้ 192

(16) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัโครงการ .5
30,000 บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสรมิอาชพี

งานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 64 ขอ้ 59

(17) ค่าใชจ้่ายสําหรบัโครงการส่งเสรมิอาชพีการไพคา ม.4 10,000 บาท
นค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสรมิอาชพีการไพคา



40
จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 63 ขอ้ 58

(18) ค่าใชจ้่ายสาํหรบัโครงการ ยงปลาตําบลปา่กลาง 30,000
บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการ

งานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321)
ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 69 ขอ้ 79

(19) ค่าใชจ้่ายสําหรบัโครงการ 3 30,000 บาท
ค่าวทิยากร คา่วสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสรมิอาชพีสุกร

เงนิรายได ้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 63 ขอ้ 56

(20) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัโครงการสนับสนุนถุงคารบ์อน 60,000 บาท
เป็น
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552-
2554) หน้า 68 ขอ้ 75

(21) ค่าใช้จ่ายโครงการ 400,000
รายได้ ปรากฏในแผนงาน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า
111 ขอ้ 204

(22) ค่าใชจ้่าย ง
ไว้ 10,000 บาท การบรหิารจดัการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจาํตําบล งานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิ
การเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 110 ขอ้ 203

(23) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัโครงการส่งเสรมิอาชพีการเพาะเหด็ ม.4 10,000
บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสรมิอาชพีการเพาะ
เหด็ งานการเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร
(00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 63 ขอ้ 58

(24) ค่าใชจ้่ายสาํหรบัโครงการ
15,000 บาท ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการพฒันา

งานการเกษตร
(00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 70 ขอ้
84

3.3 ค่าวสัดุ ม 470,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน 45,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทกึ กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา ปากกา
ไวทบ์อรด์  ดนิสอ ลวดเสยีบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว เทปกาว กุญแจ
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คํานวณเลข  ฯลฯ (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 210
3.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั 20,000 บาท อวสัดุ/

อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร เช่น , หมอ้, กระทะ, ถ้วย, จาน, ชาม,
ชอ้น, , ถ้วยกาแฟ สํานักงานฯ
เช่นไมก้วาด , แปรง, , สบู่, ผงซกัฟอก, , ,
ฯลฯ (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 212

3.3.3 - 30,000
ป็นในการดํารงชวีติ สาํหรบับรจิาคช่วยเหลอืประชาชนผูย้ากไร ้เช่น  ขา้วสาร

สงัคมสงเคราะห์
(00230) งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์(00232) ตามแผนพฒันา อบต.ปา่กลาง (พ.ศ.
2552-2554) หน้า 71 ขอ้ 88

3.3.4 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 50,000 บาท /อุปกรณ์
ไฟฟ้า และวทิยุ สําหรบั อบต. งานกจิการของ อบต. และไฟฟ้า
สาธารณะของหมู่บา้น เช่น หลอดไฟฟ้า สวติชไ์ฟฟ้า บลัลารท์ สตารท์เตอร์ ฯลฯ

จา่ยจากเงนิรายได้ (00110) (00111)
ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 210

3.3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บาท
อบต. ป่ากลาง เช่น หมกึ ตลบัหมกึ mouse (เมาส)์

แผ่นดสิก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า

114 ขอ้ 210
3.3.6 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 65,000 บาท

และประชาสมัพนัธ์ เช่น วารสารเผยแพร่ผลงาน
ประจาํปี แผ่นการด์ แผ่นดสิก์ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ สตกิเกอร์ ฟิลม์ ฯลฯ
รปูประกอบกจิกรรมโฆษณาเผยแพร่ ใชใ้นการและเผยแพร่ประชาสมัพนัธง์านกจิกรรมต่างๆ ของ
อบต. (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.3.7 100,000 บาท จ่ายในการ
รถมอเตอรไ์ซคข์อง อบต.

หมอกควนั ฯลฯ (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 115 ขอ้ 214

3.3.8 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 100,000 บาท แยกเป็น
(1) 60,000 บาท

ในการกําจดั ยุงลาย ยุงก้นปล่อง และ
แมลง เป็นพาหะนําโรค
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จากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220)
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 84 ขอ้ 129

(2) 20,000 บาท ค่า
ทรายอะเบท สําหรบัแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชนทุกหลงัคาเรอืนสําหรบั แมลง
พาหะนําโรค ฯลฯ เช่นไขม้าลาเรยี ไขเ้ลอืดออก
เงนิรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบรกิา
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 84 ขอ้ 128

3) 5,000
0839.3/567 31 กรกฎาคม

2549 ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงาน
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(4) ค่าวสัดุ / 5,000
ชุดตรวจสารเสพตดิในร่า
รายได ้ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เขม้แขง็ของชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(5) งไว้ 10,000

ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบรกิารสาธารณสุขและ
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 84 ขอ้ 103

3.3.9 25,000 ค่าวสัดุ

ซ่อมบํารุงต่างๆ ปรากฏในแผนบรหิา (00110)งาน
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.3.10 ๆ 5,000 บาท แยกเป็น
(1) 5,000 บาท

ของสํานักงาน อบต. และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ปรากฏ
ในแผนงาน รกัษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั
(00123) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 92,000 บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า 36,000 บาท

องคก์ารบรหิารส่วนตําบล (00110) งาน
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

4.2 ประเภทค่าไปรษณีย์ 2,000 บาท ค่าลงทะเบยีน
จดหมาย ปรากฏในแผนบรหิารงาน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้
204
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4.3 ประเภทค่าโทรศพัท์ 24,000 บาท

อบต.ป่ากลาง
เงนิรายได้ (00110) (00111) ตามตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

4.4 ประเภทการบรกิารทางดา้นโทรคมนาคม 30,000 บาท ค่าโทรสาร
[Facsimile] [internet]
สํานักงาน อบต.ป่ากลาง ปรากฏในแผนบรหิารงาน (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
5. หมวดเงินอดุหนุน 287,000 บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงนิอุดหนุนหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รเอกชน ในกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณะประโยชน์ 277,000 บาท แยกเป็น

5.1.1 30,000
อุดหนุนโครงการบ้านสขีาว 0317/ว 491 11 สงิหาคม
2551 ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแขง็ชุมชน (00250)
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า
111 ขอ้ 204

5.1.2 อุดหนุนชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น 60,000 บาท ตาม
โครงการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐานเขตเทศบาลและ อบต.
สาธารณสุข โดยจดัสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูบ่า้นๆละ 10,000 บาท

.ดาํเนินการใน 3 กลุ่มกจิกรรม ไดแ้ก่
(1) การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข
(2)
(3) าน(ศสมช.)

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบรกิารสาธารณสุขและ
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 84 ขอ้ 131

5.1.3 อุดหนุนสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัน่าน 40,000
ายเป็น เงนิอุดหนุน โครงการ

(OTOS) ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั (00123) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า
111 ขอ้ 205

5.1.4 อุดหนุนชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลป่ากลาง 10,000
เป็น เงนิอุดหนุน โครงการ ส่งเสรมิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ของชุมชน ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน
(00250) งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-
2554) หน้า 73 ขอ้ 95

5.1.5 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลป่ากลาง 17,000
อุดหนุนโครงการ กจิกรรมของชมรมผูส้งูอาย ุรวมถงึการรว่มกจิกรรมของชมรมผูส้งูอายอุําเภอปวั
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ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งาน

ส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 89
ขอ้ 145

5.1.6 อุดหนุนสํานักงานจงัหวดัน่าน 20,000 น
โครงการของดเีมอืงน่านและงานกาชาด ตามหนังสอืจงัหวดัน่าน มท 0839.3/ว 1675
6 พฤษภาคม 2551 ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ (00260) งาน (00264) ตามแผนพฒันา
สามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

5.1.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสวนทราย ม.6 100,000 จ่าย
เป็น เงนิอุดหนุนโครงการกองทุนปุ๋ ยอนิทรยี์ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 64
ขอ้ 61

5.2 ประเภทเงนิอุดหนุน 10,000 บาท แยก
เป็น

5.2.1 10,000 โครงการ
ระดบัอําเภอ

(00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 112 ขอ้ 206
6 2,859,500 บาท

6.1 80,000 บาท
6.1.1 ค่าจา้งสํารวจความพงึพอใจของประชาชน จาํนวน 30,000 บาท ใน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า
111 ขอ้ 204

6.1.2 เ วางแบบแปลนฟาร์มบางระจนัในโครงการก่อสร้างอาคาร
50,000 บาท

(00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 61 ขอ้ 50

6.2 ประเภท ๆ 2,742,000 บาท
สงเคราะหใ์หแ้ก่ ผูส้งูอายุ , ผูพ้กิาร ,

6.2.1 ผูสู้งอายุ จาํนวน 337 คนๆ ละ 500 บาท / เดอืน (12 เดอืน) เป็นเงนิ
2,022,000 บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 71 ขอ้ 85

6.1.2 ผูพ้กิาร จาํนวน 119 คนๆ ละ 500 บาท / เดอืน (12 เดอืน) เป็นเงนิ
714,000 บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 71 ขอ้ 86

6.1.3 จาํนวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / เดอืน (12 เดอืน) เป็นเงนิ
6,000 บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 71 ขอ้ 87
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ปรากฏในแผนงาน สงัคมสงเคราะห(์00230)งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคมสงเคราะห(์00232)
6.3 ประเภทเงนิสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ 37,500 บาท อจา่ยเป็นเงนิ

สงเคราะหใ์หแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม โดยจา่ยเป็นรายงวด
ปรากฏในแผนงาน สงัคมสงเคราะห(์00230)งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์(00232)

ข. 154,200 บาท
1. 154,200 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ์
1.1.1 23,500 บาท

คอมพวิเตอรแ์บบพกพา(Notebook) จาํนวน 1 (ใชร้าคาตามทอ้งตลาดเพราะไม่ปรากฎใน
บัญชีมาตรฐา
เหมาะสม ) (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211
1.1.2 ประเภท ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 32,000 บาท แยกเป็น

(1) ( )
32,000 บาท (วดิโีอโปรเจคเตอร์) ความ
สว่างไมน้่อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จาํนวน 1 (ราคาตามมาตรฐานครภุณัฑ)์
จ่ายจากเงนิอุดหนุน (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

1.1.3 ประเภท ครภุณัฑส์าํนกังาน 58,700 บาท แยกเป็น
(1) ค่ 11,500 บาท

18 1 (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์) (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211
(2) 5,200

กระจก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,600 บาท ขนาดตู้ กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 120
ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 50 ซม. ใช้ในการจดัเก็บเอกสารทางราชการ  ไม่ปรากฎในบญัชี

จ่ายจากเงนิ (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

(3) (Facsimile) 30,000
(Facsimile) จํานวน 1 ,

สาํเนาเอกสาร,Scan 30 แผ่น  ไดภ้ายในตวั ปรากฎใน
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บญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

(4) 12,000
จาํนวน 1 15

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

1.1.4 ประเภท ครภุณัฑก์ารเกษตร ว้ 40,000 บาท แยกเป็น
(1) 30,000

ความดนั  จาํนวน 1
อุดหนุ ปรากฏในแผนงาน

การเกษตร (00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554)
หน้า 114 ขอ้ 211

(2) 10,000
1
อย่างประหยดัและเหมาะสม ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(00320) งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 114
ขอ้ 211

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  ส่วนการคลงั
816,440 บาท แยกเป็น

ก. 800,240 บาท
1. หม 516,960 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือน 455,760 บาท
ตําบลจาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่

1.1.1 นกับรหิารงานคลงั 1 180,480 บาท
1.1.2 นกัวชิาการการเงนิและบญัชี 111,240 บาท
1.1.3 เจา้พนกังานพสัดุ 90,960 บาท
1.1.4 เจา้พนกังานจดัเกบ็ 73,080 บาท

งาน (00110)งานบรหิารงานคลงั
(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 194

1.2 ประ 61,200 บาท ไดแ้ก่
1.1.1 นกัวชิาการเงนิและบญัชี 18,000 บาท
1.1.2 15,120 บาท
1.1.3 เจา้พนกังานจดัเกบ็ 28,080 บาท

แผนงาน (00110)งานบรหิารงานคลงั
(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 197
2. 101,280 บาท

2.1 ประเภทค่ 77,400 บาท
พนกังานจา้ง จาํนวน 1
จากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงาน (00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 194

2.2 ประเภทเงิน 23,880 บาท วคราวใหแ้ก่
พนกังานจา้ง จาํนวน 1
จากเงนิรายได ้ปรากฏในแผนงาน (00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 108 ขอ้ 197
3. 167,000 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 57,000 บาท
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3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 20,000

ค่ารกัษาพยาบาลใหก้บัพนักงานส่วนตําบล รายได้ ปรากฏในแผนงานบรหิาร
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
บตังิานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วน

ตําบลและพนกังานจา้ง ปรากฏในแผนงาน (00110) งาน
บรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000
รายได้ ปรากฏในแผนงาน

(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111
ขอ้ 204

3.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 12,000 บาท ยเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่
พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน (00110) งาน
บรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.2 ค่าใช้สอย 60,000 บาท แยกเป็น
3.2.1 ประเภท 60,000

(1) ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน ต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจา้งตามภารกจิ ในการ

ด้ ปรากฏในแผนงานบรหิาร
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(2)
30,000 บาท

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล จํานวน
30,000 บาท ค่าพาหนะ ในการเดนิทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงาน (00110) งาน
บรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.3 ค่าวสัดุ 50,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดุสํานักงาน 30,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทกึ กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา
ปากกาไวทบ์อรด์  ดนิสอ ลวดเสยีบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ

ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 210

3.3.2 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท
อบต. ป่ากลาง เช่น หมกึ ตลบัหมกึ mouse (เมาส)์

แผ่นดสิก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหิาร
(00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 210
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4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 15,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ 15,000 บาท
ค่าลงทะเบยีนจดหมาย ปรากฏใน
แผนงาน (00110) งานบรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554)
หน้า 111 ขอ้ 204

ข. 16,200 บาท
1. 16,200 บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ์ 16,200 บาท
1.1.1 ประเภท ครภุณัฑส์าํนกังาน 16,200 บาท แยกเป็น

(1) 2,200 บาท
พนกังานจดัเกบ็รายได ้ระดบั 2 จาํนวน 1 ชุดๆ ละ 2,200 1 ตวั โต๊ะ 1 ตวั ไม่

และเหมาะสม ปรากฏในแผนงาน (00110) งาน
บรหิารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

(2) 14,000 บาท
เหลก็เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 4 2 ตู้ๆละ 7,000 บาท ไม่

เหมาะสม ปรากฏในแผนงาน (00110) งานบรหิารงาน
คลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 211

.................................................................................................................................................
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  ส่วนโยธา

4,345,725 บาท แยกเป็น
ก. ม 1,425,925 บาท
1. หม 318,240 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 300,240 บาท
พนักงานส่วนตําบลจํานวน 2 อตัรา แผนงานเคหะและชุมชน
(00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554)
หน้า 107 ขอ้ 194

1.1.1 เงนิเดอืนหวัหน้าส่วนโยธา 197,760 บาท
1.1.2 เงนิเดอืนนายช่างโยธา 102,480 บาท

1.2 ต่างๆ งไว้ 18,000 บาท
ใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล จาํนวน 1
ชุมชน (00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-
2554) หน้า 107 ขอ้ 197

1.2.1 ค่าครองชพี นายช่างโยธา 18,000 บาท

2. 101,280 บาท
2.1 ประเภท 77,400 บาท

พนกังานจา้งตามภารกจิ ตําแหน่งผูช่้วยช่างโยธา จาํนวน 1 อตัรา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) (00241)
ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 107 ขอ้ 194

2.1.1 ผูช่้วยช่างโยธา 77,400 บาท
2.2 ประเภทเงิน 23,880 บาท วคราวใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิ ตําแหน่งผูช่้วยช่างโยธา จาํนวน 1
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) (00241)
ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 108 ขอ้ 197

2.2.1 ค่าครองชพี งไว้ 23,880 บาท

3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ รวม 410,000 บาท แยกเป็น
3.1 ค่าตอบแทน 25,000 บาท แยกเป็น
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3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 15,000 บาท

ค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-
2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
ราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วน

ตําบลและพนกังานจา้ง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้

204
3.2 ค่าใช้สอย 340,000 บาท แยกเป็น

3.2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน ของพนกังานส่วนตําบลและพนกังานจา้ง ในการเขา้รว่มประชุม
อบรมสมัมนาต่างๆ ยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้
204

3.2.2 170,000
(1) ค่าจา้งเหมาบรกิารฝงักลบขยะ จาํนวน 40,000 บาท

เหมาฝงักลบขยะ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานกําจดั
(00244) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 99 ขอ้ 172

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิารจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 100,000 บาท
จา้งเหมา
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งาน (00244) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 99 ขอ้ 171

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิารจดัเกบ็กวาดขยะ
รบัผดิชอบของ อบต. 30,000 บาท จา้งเหมา บรกิารจดัเกบ็ขยะในเขต

. เคหะและชุมชน(00240)งาน
(00244) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 99 ขอ้ 171

3.2.3 ประเภทรายจ่าย
20,000

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 20,000 บาท
ค่าพาหนะ ในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานส่วนตําบล

จากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิาร
ชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 113 ขอ้ 208

3.2.4 รงุซ่อมแซมทรพัยสิ์น 120,000
บาท แยกเป็น
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(1) ค่าใชจ้่ายสําหรบัการซ่อมแซมพสัดุ ครภุณัฑใ์นความรบัผดิชอบขององคก์าร

50,000 บาท
ถนน อาคาร

ปา่กลาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 116 ขอ้ 216

(2) ค่าปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 70,000 บาท
เป็นค่าปรบัปรงุ ซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 2 ศูนย์
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) (00241) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 60 ขอ้ 48,49

3.3 ค่าวสัดุ 45,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทค่าวสัดสุาํนักงาน 10,000 บาท

ในองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิาร
ชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 114 ขอ้ 210

3.3.2 ประเภทค่าวสัดกุ่อสร้าง 35,000 บาท
เช่น อฐิ หนิ ปนูทราย ลวด เหลก็ ตะปู ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบรหิาร (00241) ตามแผนพฒันา
สามปี(2552-2554) หน้า 116 ขอ้ 215
4 หมวดเงินอดุหนุน 596,405 บาท

4.1 ประเภทเงนิอุดหนุนหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รเอกชน ในกจิกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 496,405 บาท แยกเป็น

4.1.1 496,405 บาท
1-6 จาํนวน 100 จดุๆละ

3,370 บาทและขยายสายไฟดบั ยาว 3,604 เมตร ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554)
หน้า 56 ขอ้ 33,52

4.2 ประเภทเงนิอุดหนุน 10,000 บาท แยก
เป็น

4.1.2 อุดหนุนองค์ 100,000
โครงการก่อสรา้งถนนสายบา้นสวนทราย ม.6 ต.ป่ากลาง – บา้นตนีตก ม.4 ต.

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 50 ขอ้ 15

ข. 2,919,800 บาท  แยกเป็น
1 หมวดค่าครภุณัฑ์ 2,919,800 บาท    แยกเป็น

1.1 140,000 แยกเป็น
1.1.1 ประเภท ครุภณัฑก่์อสรา้ง 20,000 บาท
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(1) 7,000 บาท

ปนู (00240)
(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 116 ขอ้ 215

(2) 13,000 บาท
วดัสแตนเลส (00240) งาน

(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 116
ขอ้ 215

1.1.2 ประเภท ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 120,000
จดั .3 บา้นคา้งฮ่อ ไมป่รากฎในบญัชมีาตรฐานครุภณัฑ ์โดยไดส้บืทราบราคา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) (00312) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 54 ขอ้ 25

1.2 2,779,800 แยกเป็น
1.2.1 30,000 บาท

จดัสวนในการปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณถนนรอบ 1 –
บา้นหว้ยสะนาว หมู่ 2ระยะทาง 1 กม. ตามแบบแปลนของ อบต.ปา่กลาง 1 /2551

(00240) งานสวนสาธารณะ(00243) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

1.2.2 782,000 บาท  แยกเป็น
(1) โครงการ
1 500,000 จา่ยเป็น ค่าจา้งเหมาก่อสรา้งอาคารโรง

1 4 กม.
ตามแบบแปลนของ อบต. 2/2551
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน นฐาน (00312) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 51 ขอ้ 16

(2) โครงการ 2 122,000
บาท ค่าจา้งเหมาก่อสรา้งหอกระจายข่าวประจาํหมูบ่า้น สงูประมาณ 10 เมตร พรอ้ม
อุปกรณ์ขยายเสยีงและอุปกรณ์ต่อพ่วง  จาํนวน 3 จดุ ตามแบบแปลนของ อบต.
3/2551 อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 59 ขอ้ 44

(3) 5 บา้นตา
160,000
5 บา้นตาหลวง ยาว 165 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. 4 /2551

ขนาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว 32.10 เมตร หนา 0.08 เมตร
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน (00312)
ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 60 ขอ้ 46

1.2.3 1,488,400 บาท  แยกเป็น
(1) โครงการก่อสรา้งลานกี 1 145,500

1
แปลนของ อบต. 5 /2551 ขนาดกวา้ง 19.10 เมตร ยาว 32.10 เมตร หนา 0.08
เมตร ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 91 ขอ้ 153

(2) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายตําบลปา่กลาง-ตําบลศลิาแลง
(กจิการนอกเขต อบต.) 612,000 าจา้งเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหลก็สายตําบลป่ากลาง-ตําบลศลิาแลง (กจิการนอกเขต อบต.ตาม ม.73 พ.ร.บ.สภาตําบล
และองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ.2537 5 พ.ศ.2546) โดยไดร้บัความ
ยนิยอมจากองคก์ารบรหิารส่วนตําบลศลิาแลงแลว้  ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 258 เมตร หนา 0.15
เมตร   ตามแบบแปลนของ อบต. 6/2551
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน (00312) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 49 ขอ้ 12

(3) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4 บา้นจนู 386,000
บาท จา้งเหมา 4 ขนาดกวา้ง 4
เมตร, ยาว 234 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 7/2551

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสรา้ง
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 47 ขอ้ 4

(4) โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 6 บา้นสวนทราย
344,900 บาท จา้งเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  บา้นสวนทราย 6
ขนาดกวา้ง 5 เมตร, ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. .
8/2551 อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 47 ขอ้ 5

1.2.4 479,400 บาท  แยกเป็น
(1) โครงการ 3 119,400 บาท

3 บา้นคา้งฮ่อ  ขนาดกวา้ง 11 เมตร ยาว 39
เมตร หรอืมี 429 ตร.ม. 1 เมตร พรอ้มเสรมิคนัดนิกวา้ง 2

18 เมตร ยาว 21
378 ตร.ม. 3 เมตร เสรมิคนัดนิ 2

2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สงู 3.50 เมตร ตามแบบแปลนของอบต. 9/2551
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน

(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 52 ขอ้ 21
(2) โครงการก่อสร้ 5 บา้นตาหลวง

ไว้ 160,000 จา้งเหมา 5 บา้นตา
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หลวง ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 174 เมตร ลกึ 0.60 เมตร พรอ้มฝาคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตาม
แบบแปลนของ อบต. ปา่กลาง เ 10/2551
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน (00312) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 103 ขอ้ 184

(3) โครงการ . 6
31,000 6 บา้นสวนทราย  ขนาดกวา้ง
30 เมตร ยาว 30 2 900 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของอบต. 11/2551 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน (00312) ตามแผนพฒันา
สามปี(2552-2554) หน้า 53 ขอ้ 23

(4) 2 บา้นหว้ยสะนาว
169,000 จา้งเหมา คอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 บา้น

หว้ยสะนาว ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 174 เมตร ลกึ 0.60 เมตร พรอ้มฝาคอนกรตีเสรมิเหลก็
และท่อ คสล.เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จาํนวน 10 ท่อน และ เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.30 เมตร
จาํนวน 10 ท่อน ตามแบบแปลนของ อบต. 12/2551

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 102 ขอ้ 182

………………………………………………………………………………………………………………………..
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา

6,966,764 บาท แยกเป็น
ก. ม 6,722,264 บาท
1. หมวดเงิ 145,920 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 127,920 บาท
พนกังานส่วนตําบลจาํนวน 1 อตัรา งานการศกึษา
(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554)
หน้า 107 ขอ้ 194

1.1.1 เงนิเดอืนนกัวชิาการศกึษา 127,920 บาท
1.2 ปร ต่างๆ 18,000 บาท ครองชพี

ใหแ้ก่พนกังานส่วนตําบล จาํนวน 1 ายได ้ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2552 - 2554) หน้า 107 ขอ้ 197

1.2.1 18,000 บาท

2. 1,316,640 บาท
2.1 ประเภท 1,006,200 บาท

พนกังานจา้งตามภารกจิ ตําแหน่งผูด้แูลเดก็ จาํนวน 13
ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) (00211) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 107 ขอ้ 194

2.2 ประเภทเงิน 310,440 บาท วคราว
ใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิ ตําแหน่งผูด้แูลเดก็ จาํนวน 13 อุดหนุน

ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)งานบรหิ (00211) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 107 ขอ้ 197
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3. 3,540,904 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 50,000 บาท
3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 30,000

ค่ารกัษาพยาบาลใหก้บัพนักงานส่วนตําบล รายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท
ราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วน

ตําบลและพนกังานจา้ง ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)งาน
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 111

ขอ้ 204
3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,000

รายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 204

3.2 ค่าใช้สอย 3,145,904 บาท แยกเป็น
3.2.1 ประเภท 800,800

เป็น
(1) ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด. 800,800

เหมาประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตําบลปา่กลาง(ศพด.) 220 คนๆละ 13 บาท/วนั
จากเงนิ ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 78 ขอ้ 108

3.2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบยีน ต่างๆ ของพนกังานส่วนตําบล และพนกังานจา้งตามภารกจิ ในการ

ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554)
หน้า 111 ขอ้ 204

3.2.3
1,650,104 บาท

(1) ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานส่วนตําบล 40,000
บาท ค่าพาหนะ ในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน
ส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)

(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 204
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(2) ค่าพาหนะนําส่ 2,200

พาหนะนําส่งเดก็ไปสถานพยาบาล  ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 2 ศูนย์
ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา

(00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 204
(3) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเยาวชน ICT 20,000 บาท

ฝึกอบรมเยาวชน ICT ของโรงเรยีนมธัยมป่ากลาง เช่นค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ฯลฯ รายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัมธัยมศกึษา

(00213) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 204
(4) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมโครงการค่ายพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีน
4 ของโรงเรยีนมธัยมป่ากลาง 35,000

ของเยาวชน/นกัเรยีน เป็นค่าอาหาร,
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบั

มธัยมศกึษา (00213) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 76 ขอ้ 103
(5) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมโครงการค่ายพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนักเรยีน
2 ของโรงเรยีนมธัยมป่ากลาง 35,000

ของเยาวชน/นกัเรยีน เป็นค่าอาหาร,
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบั

มธัยมศกึษา (00213) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 86 ขอ้ 136
(6) ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมโครงการค่ายพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีนของ

166 30,000 /
นกัเรยีน เป็นค่าอาหาร,

(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและ
ประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 79 ขอ้ 112

(7) (นม) 1,487,904
6

(7.1) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2 ศูนย ์ นกัเรยีน 220 คน 280 วนั เป็นเงนิ
369,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อน
วยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 78 ขอ้ 110

(7.2) 166
1-4 จาํนวนคน 587 คน จาํนวนวนั 264 วนั  เป็นเงนิ 929,808 บาท อุดหนุน

วไป ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212)
ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 78 ขอ้ 109

(7.3) 1-4
จาํนวนคน 119 คน จาํนวนวนั 264 วนั  เป็นเงนิ 188,496 บาท งจา่ยจากเงนิ
ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 78 ขอ้ 109
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3.2.4 645,000

บาท แยกเป็น
(1) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 15,000 บาท

จา่ยเป็น ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ในการจดักจิกรรมวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆะบชูา, วนั
วสิาขบชูา ,วนัอาสาฬหบูชา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ (00260) งา (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552
- 2554) หน้า 87 ขอ้ 139

(2) ค่าใชจ้า่ยในการจดังานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี 150,000 บาท
แยกเป็น

(2.1) ค่าจดักจิกรรมงานเทศกาลปีใหม่มง้ 60,000 บาท
ค่าใชจ้่ายในการจดังานเทศกาลปีใหม่มง้ ( 1, บา้นคา้งฮ่อ 3 และบา้นสวน
ทราย 6) ตําบลปา่กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และ
นนัทนาการ (00260) (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 93 ขอ้ 156

(2.2) 10,000
ค่าใชจ้่ายในการจดังานเทศกาล หรอืประเพณี ปีใหม่ บา้นหว้ยสะนาว 2 ตําบลปา่
กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวั (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 93 ขอ้ 157

(2.3) งานประเพณี กนิสะโหลดตพีิ 10,000
ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมส่งเสรมิประเพณกีนิสะโหลด ตพีิ บา้นตาหลวง 5 ตําบลปา่
กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งาน

(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 93 ขอ้ 158
(2.4) ค่าใชจ้า่ยในการจดังานประเพณสีงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายตุําบลป่า

กลาง 30,000 บาท หวัหน้า
ส่วนราชการในตําบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนตําบล
ผูนํ้าหมูบ่า้นในตําบลปา่กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และ
นนัทนาการ (00260) (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 93 ขอ้ 159

(2.5) 10,000 บาท
/เจา้พ่อพญาดงเซง้ ประจาํตําบลป่า

กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งาน
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 94 ขอ้ 162

(2.6) ค่าจดังานประเพณสีงกรานตบ์า้นจนู 10,000
ค่าใชจ้่ายในการจดังานประเพณสีงกรานตบ์า้นจนู 4 ตําบลป่ากลาง งจ่ายจากเงนิรายได้
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260)
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 94 ขอ้ 163
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(2.7) ค่าจดัจดังานคารวะพญาผานอง 20,000

ค่า ประชาชนรว่มงาน การออกรา้นจาํหน่ายผลติภณัฑข์องตําบลปา่
กลาง ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งาน

(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 94 ขอ้ 160
(3) ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการ 480,000 บาท

แยกเป็น
(3.1) ค่าจดัการแขง่ขนักฬีาประจาํปีตําบลปา่กลาง 150,000 บาท

, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิกฬีา,
ค่าถว้ยรางวลั-เงนิรางวลั, -สนามแขง่ขนั, ค่ , ค่าเอกสาร วสัด/ุอุปกรณ์
กฬีาต่างๆ ฯลฯ สาํหรบัการจดัการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆในตําบลป่ากลาง
รายได้ ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ
(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 88 ขอ้ 142

(3.2) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการส่งนกักฬีา กลุ่มสตรี หรอืเยาวชนไปประกวดหรอื
100,000 บาท ค่าอาหารสําหรบันกักฬีา

และผูค้วบคุมทมี ในการส่งนกักฬีาเยาวชน เขา้รว่มแข่งขนัในงานต่างๆ เช่น การแขง่ขนักฬีาใน
เทศกาลปีใหม่มง้ , การแขง่ขนักฬีาระดบัอําเภอ ,การแขง่ขนัในระดบัจงัหวดั ฯลฯ
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ
(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 88 ขอ้ 143

(3.3) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 40,000 บาท
ของรางวลัในการรว่มกจิกรรมของเดก็ในวนัเดก็แห่งชาติ รว่มกบั

และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในตําบล ปา่กลาง ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา (00210) งานการศกึษาไมก่ําหนดระดบั (00214) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(3.4) ค่าใชจ้า่ยสําหรบัการส่งนกักฬีาไปแข่งขนั 21
ณ สนามกฬีากลางจงัหวดัน่าน 80,000 บาท ค่าชุดกฬีาแขง่ขนั
ค่าอาหารสาํหรบันกักฬีา และผูค้วบคุมทมี ในการเตรยีมความพรอ้มและส่งนักกฬีาเขา้รว่ม
แขง่ขนั 21 26 – 30
พฤศจกิายน 2551 งนิรายได้ ปรากฏในแผนการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 89
ขอ้ 146

(3.5) ค่าใชจ้่าย
21 ณ สนามกฬีากลางจงัหวดัน่าน 100,000 บาท

จา่ยเป็นฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเยาวชนกบัดนตร ี เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง
21 ณ สนามกฬีากลาง

26 – 30 พฤศจกิายน 2551 งนิรายได้ ปรากฏในแผนการ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 89 ขอ้ 146
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(3.6) ค่าจดัการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลนกัเรยีนของโรงเรยีนป่ากลาง

10,000 บาท , ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสนิกฬีา, ค่าถว้ยรางวลั-เงนิรางวลั, ค่าจดั -สนามแข่งขนั, ค่าบํารงุ

,ค่าบาํรงุทมี, ค่าเอกสาร วสัด/ุอุปกรณ์กฬีาต่างๆ ฯลฯ สาํหรบัการจดัการแขง่ขนักฬีา
ฟุตบอลนกัเรยีนของโรงเรยีนปา่กลาง ปรากฏในแผนงาน ศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกฬีาและนันทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาอบต.ปา่
กลาง ( พ.ศ. 2550 – 2552) หน้า 45 ขอ้ 51

3.3 ค่าวสัดุ 345,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดสุาํนักงาน 20,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมดุบนัทกึ กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา
ปากกาไวทบ์อรด์  ดนิสอ ลวดเสยีบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ

ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 114

ขอ้ 210
3.3.2 80,000 บาท /อุปกรณ์กฬีา

ประจาํหมูบ่า้นและศูนยก์ฬีาตําบล สาํหรบัส่งเสรมิการเล่นกฬีาและออกกําลงักายใหแ้ก่ประชาชน
รมและ

นนัทนาการ(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554)
หน้า 90 ขอ้ 150

3.3.3 ประเภทวสัดอุปุกรณ์การศึกษา 240,000 บาท
(1) 108,000

ายเป็น การเรยีน ชุดนกัเรยีน และค่าหนงัสอืเรยีน  ตามหนงัสอื
0808.2/ว 1365 30 เมษายน 2550

(1.1) โรงเรยีนมธัยมป่ากลาง จาํนวน 30,000 บาท
(1.2) โรงเรยีนปา่กลางมติรภาพ 166 จาํนวน 45,000 บาท
(1.3) โรงเรยีน สหราษฎรบ์ํารงุ จาํนวน 15,000 บาท
(1.4) โรงเรยีนปา่กลางมติรภาพ 166 จาํนวน 18,000 บาท (เฉพาะ

)
ฏในแผนงาน การศกึษา (00210) งานการศกึษาไม่

กําหนดระดบั(00214) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 75 ขอ้ 102
3.3.4 ประเภทวสัดดุนตรี 5,000

เลก็ และฉาบ รมและนนัทนาการ
(00260) งานกฬีาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 98
ขอ้ 170
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3.3.5 ประเภทวสัดศุนูยเ์ดก็เลก็ 132,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมดุบนัทกึ กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา
ปากกาไวทบ์อรด์  ดนิสอ ลวดเสยีบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ

ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานงานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 78 ขอ้ 110

4. หมวดเงินอดุหนุน 1,718,800 บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอดุหนุนหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รเอกชน ในกิจกรรมอนัเป็น

สาธารณะประโยชน์ 1,718,800 บาท
4.1.1 อาํเภอ ปัว งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

(1) โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณี และการประกอบพธิี งานรฐัพธิี อําเภอ
ปวั จาํนวน 20,000 บาท ในการจดักจิกรรมต่างๆของอําเภอปวั เช่น
งานรฐัพธิต่ีางๆ ,งานวนัสาํคญัทางศาสนา, งานวนัสงกรานต์ และบวงสรวงพญาผานอง, การ
จดัการแขง่ขนักฬีาบุคลากรสมัพนัธข์องอําเภอปวั ฯลฯ ตามหนงัสอื นน 0317 /ว 559 ลง

26 กรกฎาคม 2548 ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ (00260) (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 111 ขอ้ 205

(2) โครงการแขง่ขนักฬีา “ พญาผานองคพั” 1 ประจาํปี 2550 จาํนวน
10,000

หนั 0317/ว 389 26 กรกฎาคม 2549
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)งานกฬีาและนันทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 111 ขอ้ 205

4.1.2 อดุหนุน ดน่านโครงการแข่งขนักีฬา
21 ปี 2551 6,000 บาท ในโครงการ

แขง่ขนักฬีา 21 ปี 2551 26-30 พฤศจกิายน 2551
เงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ(00260) งานกฬีาและนนัทนาการ
(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 89 ขอ้ 146

4.1.3 อดุหนุนโรงเรียนพระปริยติัวดัปรางค์ 10,000 บาท
อุดหนุนโครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนวดัปรางค ์ตําบลปวั อําเภอปวั จงัหวดัน่าน ตามแนว
พระราชดํารขิองสมเดจ็พระเท
02065504/167 13 กรกฎาคม 2549 ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานการศกึษาไมก่ําหนดระดบั(00214) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า
111 ขอ้ 205
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4.1.4 อดุหนุนกลุ่มแม่บ้านตาํบลป่ากลาง 10,000 บาท เงนิ

อุดหนุนการดําเนินกจิกรรมต่างๆ เช่น การเขา้รว่มกจิกรรมวนัสตรสีากลประจาํปี
รายได ้  ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552- 2554) หน้า 111 ขอ้ 204

4.1.5 166 1,310,400 บาท
จา่ย .1-6 จาํนวน 840 คนๆละ 13 บาท/
วนั จาํนวน 200 วนั (จดัสรรใหร้อ้ยละ 60 มท 0808.2/ว 1957

23 มถุินายน 2551) ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210)
งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 77 ขอ้ 107

4.1.6 166 20,000 บาท
จา่ยเงนิอุดหนุนโครงการจดักจิกรรมดา้นวชิาการ ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(พ.ศ. 2552 - 2554) หน้า 79 ขอ้ 113

4.1.7 อดุหนุนโรงเรียนสหราษฎรบ์าํรงุ 8,000 บาท เงนิอุดหนุน
โครงการสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษา ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 82 ขอ้ 123

4.1.8 อดุหนุนโรงเรียนสหราษฎรบ์าํรงุ 15,000 บาท เงนิอุดหนุน
ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2552 - 2554) หน้า 80 ขอ้ 115

4.1.9 อดุหนุนโรงเรียนสหราษฎรบ์าํรงุ 309,400 บาท เงนิอุดหนุน
.1-6 จาํนวน 119 คนๆละ 13 บาท/วนั จาํนวน 200

วนั (จดัสรรใหร้อ้ยละ 100 0808.2/ว
1957 23 มถุินายน 2551) ปรากฏในแผนงานการศกึษา
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2552 -
2554) หน้า 77 ขอ้ 107

ข. 244,500 บาท
1. หมวดค่าครภุณัฑ์ 244,500 บาท  แยกเป็น

1.1 ค่าครภุณัฑ์ 244,500 บาท    แยกเป็น
1.1.1 ประเภทครภุณัฑค์อมพิวเตอร์ น 244,500 บาท

(1) 13 ชุดๆละ 16,500 บาท รวม 214,500 บาท
ประกอบดว้ย
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- Intel Pentium  4 3.00 GHz / 2MB / 800
- Microsoft window XP Professional   32  bit
- Ram 1 GB DDR
- NVIDIA Quadra   NVS   285, 125 MB PCI-E
- 160 GB SATA 2 Gb / s 7200 1 st HDD
- USB Thai / Eng Standard Keyboard
- USB Optical Scroll Mouse
- 1.44 MB Floppy  Disk Drive
- 48 x DVD / CDRW combo , 1 st Drive
- CardReadder 9 in 1
- Monitor Flat 17”
- Modem 56 k
ไมป่ร

เป็นไปอย่างประหยดัและเหมาะสม ปรากฏในแผน งานการศกึษา
(00210) (00211) ตามแผนพฒันา  อบต. ปา่กลาง (พ.ศ.
2550-2552) หน้า 114 ขอ้ 211

(2) เตอรเ์ลเซอร ์  จาํนวน 1 30,000 บาท

- Print /scan/copy/ fax
- Print ความเรว็การพมิพข์าว-ดาํ 17 แผ่น/นาที (A4) ความเรว็พมิพส์ี 12 แผ่น

/ นาที
- Scan ความละเอยีด 600 x 1200  dpi, 36
- Auto Document feeder  20 แผ่น
- Copy ถ่ายเอกสาร ขาว – ดาํ 17 แผ่น / นาที (A4)
- ถ่ายเอกสารสี 12 แผ่น / นาที (A4)
- ยอ่ขยาย 25% 400%
- Fax การรบั – ส่ง Fax 33.6 kbps.
- Phone มหีวัโทรศพัทใ์นตวั
- USB  Port
ไมป่รากฎในบญัชมีาตรฐานครภุณัฑ ์ โ

เป็นไปอย่างประหยดัและเหมาะสม ปรากฏในแผน งานการศกึษา
(00210) (00211) ตามแผนพฒันา  อบต. ปา่กลาง (พ.ศ.
2550-2552) หน้า 78 ขอ้ 131

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ป่ากลาง
อาํเภอ ปัว จงัหวดั น่าน

รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง 1,131,291 บาท แยกเป็น

1. ประเภทเงินสาํรองจ่าย 300,000 บาท
ฉุกเฉิน หรอืกรณีจาํเป็นต่าง ๆ หรอืงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั เช่น อุทกภยั วาตภยั อคัคภียั ฯลฯ ายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผกูพนัตามกฎหมาย 831,291 บาท
แยกเป็น

2.1 (ก.บ.ท.)
93,191 บาท
ไว้ อตัรารอ้ยละ 1 ของประมาณการรายไดป้ระจาํปี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตับิาํเหน็จ

พ.ศ.  2500 ( 6 ) พ.ศ.  2543
จา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

2.2 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 147,600 บาท
สมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกจิจาํนวน 15 อตัรา ขององคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบล ตามพระราชกฤษฎกีาใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 บงัคบัแก่นายจา้ง

1 อตัรารอ้ยละ 10 ของค่าจา้ง
ๆ อุด ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้
204

2.3 524,500 บาท แยกเป็น
2.3.1 33,000 บาท

ค่าลงทะเบยีนเรยีน ตา
ผูบ้รหิาร , สมาชกิ อบต. ป่ากลาง จาํนวน 1 ทุน ตามหนงัสอื
มท 0808.2/ว 1342 18 กรกฎาคม 2550 ปรากฏใน แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

2.3.2 120,000 บาท
ค่าลงทะเบยีนเรยีน ตามโครงการทุนการศกึษาระดบัปรญิญาโท
ผูบ้รหิาร , สมาชกิ อบต. ป่ากลาง,ขา้ราชการ . จาํนวน 2 ทุน ตาม
หนงัสอื 0808.2/ว 1342 18 กรกฎาคม 2550
จา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันา
สามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
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2.3.3 ทุนการศกึษาระดบัสาํหรบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา และผูด้อ้ยโอกาสของ

0808.2/ว 1365 30
เมษายน 2550 291,500 บาท แยกเป็น

(1) ทุนการศกึษา งไว้ 205,500 บาท
มผีลการเรยีนดเีด่น และมฐีานะยากจน จาํนวน 12

ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็น 12 ทุนๆ
ละ 5,000 บาท 2549 งหมด 41 ทุน(
ทุนตอ้ง จบจากโรงเรยีนมธัยมปา่กลาง ไมน้่อยกว่า 3.00 และใน

2.30 และตอ้ง
) ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
(2) ทุนการศกึษา 60,000 บาท

มผีลการเรยีนดเีด่น จาํนวน 20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
งจา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันา

สามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204
(3) ทุนการศกึษา

แพทยศาสตร,์ทนัตแพทยศ์าสตร,์เภสชัศาสตรแ์ละเทคนิคการแพทยใ์นมหาวทิยาลยัข
ไว้ 10,000 บาท จาํวน 1 ทุน แผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

(4) ทุนการศกึษา
วศิวกรรมศาสตรข์องคณะวศิวกรรมศาสตร์ 16,000 บาท จาํนวน
2 ทุน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตาม
แผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

2.3.4
80,000 ลงทะเบยีนเรยีน ตามหลกัสตูรครศุาสตรบ์ณัฑติสาขาการศกึษา
ปฐมวยั   สําหรบัผูด้แูลเดก็ตามโครงการความรว่มมอืในการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาของ

มท 0893.3/ว 1304 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111
ขอ้ 204

2.4 เงินสมทบกองทุน 30,000 บาท
จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนั
จา่ยจากเงนิรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

2.5 เงินสมทบกองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม( ) งไว้ 36,000
บาท ทุนส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม( )
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จากเงนิรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2552-2554) หน้า 111 ขอ้ 204

…………………………………………………………………………………………………………..


