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คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง
าณรายจ่าย

ประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ตาํบล  จึงขอแถลงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ไดท้ราบถึง สถานะการคลงั  ตลอดจนหลกัการ
และแนวนโยบายการดาํเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. สถานะการคลงั

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง  ไดป้ระมาณการรายรับไว้
จาํนวน 19,900,000

ายจ่ายไว้
จาํนวน 19,900,000

แบบสมดุล(ประมานการรายจ่ายเท่ารายรับ) ง มีเงิน
สะสมคงเหลืออยูจ่าํนวน 4,517,529.44 บาท
2.

ฎหมายก็ตาม แต่

ทุกรายการ
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2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประมาณการไว้รวม 19,900,000 บาท

รายรับ รับจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

หมายเหตุ

ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร

8,692,186.31
8,692,186.31

8,935,100
8,935,100

8,983,600
8,983,600

1.1 31,779.23 30,000 31,000
1.2 19,525.13 11,000 19,000
1.3 ภาษีป้าย 600 600 600
1.4 ภาษีสุรา 920,119.64 840,000 950,000
1.5 ภาษีสรรพสามิต 1,804,580.44 1,739,400 1,960,000
1.6 - - -
1.7 อากรฆ่าสัตว์ 2,000 1,700 2,000
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ

59,569 67,000 59,000
1.9 5,752,002.51 6,139,400 5,852,000
1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20,368.24 46,000 20,000
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ 20,511.89 12,000 20,000
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,130.23 48,000 70,000
ข.
1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และ

ใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ

สุขภาพ

468,962.19
7,375

4,975

127,200
12,200

6,000

316,400
6,900

4,900

1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาํหน่าย - 5,000 -

1.3 ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎจราจร 2,400 1,200 2,000
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

2.1
33,567.19
33,567.19

60,000
60,000

30,000
30,000
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รายรับ รับจริง

ปี 2551
ประมาณการ

ปี 2552
ประมาณการ

ปี 2553
หมายเหตุ

3.หมวดรายได้เบ็ดเตลด็
3.1 ค่าขายแบบแปลน

428,020
22,500

55,000
53,500

279,500
20,000

3.2 405,520 1,500 259,500
ค.รายได้จากทุน - - -
ง.เงินช่วยเหลอื

1.

2.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ

11,130,705.66

10,206,265.66
924,440

9,937,700

9,937,700
-

10,600,000

10,600,000
-

20,291,854.16 19,000,000 19,900,000
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2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

หมายเหตุ

-
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

5,169,970.13
50,000

4,234,299
155,000

5,692,990
15,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
- แผนงานสร้างความเขม้แขง็

ชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน

625,966
438,524

5,952,362.65
148,000

2,429,000
1,091,683

675,000
410,000

6,944,050
207,000

-
979,360

575,000
307,000

5,346,402
177,000

-
1,409,692

ด้านเศรษฐกจิ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

-
75,000

-

1,147,000
550,000

-

2,339,300
615,000

- แผนงานงบกลาง 600,240 3,698,291 3,422,616

รวม 16,580,745.78 19,000,000 19,900,000
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด จ่ายจริง
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

หมายเหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3.
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7.
8.

600,240
1,702,568
1,462,940

7,239,264.93
106,462.85

1,928,670
1,231,100
2,309,500

3,698,291
3,038,700
1,765,920
5,312,739
171,000

2,609,400
1,331,000
1,072,950

3,422,616
3,419,278
764,796

7,123,540
161,000

2,364,670
2,626,100

18,000

รวม 16,580,745.78 19,000,000 19,900,000



6
2.4 รายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกจิ, เงินกู้, เงินจ่ายขาดเงินสะสม ( )

จ่ายจาก รายการ/แผนงาน ปี 2552
(เป็นเงินบาท)

ปี 2553
(เป็นเงินบาท)

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม

1.1
1.1.1

1.2 แผนงานการศึกษา
1.2.1งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา
1.1.2

1.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ

1.3.1 งานกีฬาและนนัทนาการ
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.4.1 งาน
และการโยธา
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5.1งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

2.1
2.1.1

2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

2.2.1งานกีฬาและนนัทนาการ
2.2.2 งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3.1

ชุมชน
2.3.2 งานไฟฟ้าถนน
2.3.3

-

294,440

-

12,000

-

616,500

996,458.67

-

-

423,300
643,630.88

37,000

-

-

-

-

2,116,000

1,144,500

-

-

30,000

-
-

82,000



2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.4.1งาน

2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
2.5.1

2.5.2 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เขม้แขง็ของชุมชน
2.6 แผนงานการเกษตร

2.6.1 งานส่งเสริมการเกษตร
2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2.7.1 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

2.8.1

250,165

-

34,300

768,640

-

-

-

161,820

-

-

1,993,000

10,500
รวม 6,362,591 5,537,820

(นายสุรเดช  ยงัแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง
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2

ข้อบญัญติัองคก์ารบริหารตาํบล

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน
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บันทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จังหวดัน่าน
------------------------------------------------------

หลกัการ

ยอดรวม 19,900,000 บาท

1.
1.1 ยอดรวม 5,692,990 บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,346,402 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 177,000 บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,409,692 บาท
2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม 307,000 บาท
2.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม 575,000 บาท

3. ด้านเศรษฐกจิ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,339,300 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 615,000 บาท

4. ด้าน
4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,422,616 บาท

เหตุผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กสภา  พิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้อบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง อาํเภอปัว  จังหวดัน่าน

-------------------------------------------------------
.ศ. 2554 อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 87 แห่งพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลป่ากลาง จึงตราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2554 ไว ้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง และโดยอนุมติัของนายอาํเภอปัว  ดงั

ขอ้ 1. .ศ. 2554
ขอ้ 2. 1 ตุลาคม 2553 เป็นตน้ไป
ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

19,900,000
ขอ้ 4.

1.
1.1 ยอดรวม 5,692,990 บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 15,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,346,402 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 177,000 บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 1,409,692 บาท
2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ยอดรวม 307,000 บาท
2.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม 575,000 บาท

3. ด้านเศรษฐกจิ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 2,339,300 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 615,000 บาท

4.
4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,422,616 บาท
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ขอ้ 5. ใหน้ายกองคก์ารบริหา
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2547

ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

............................................
(นายสุรเดช  ยงัแสง)

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อนุมติั

(ลงนาม)......................................
(นายกาํธร  สุอรุณ)

นายอาํเภอปัว
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3

รายละเอียดประกอบข้อบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน

- ประมาณการรายรบั

- รายจ่ายตามแผนงาน

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

อาํเภอปัว  จังหวดัน่าน

ก. รายได้ภาษีอากร 8,783,600 บาท   แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร   รวม 8,783,600 บาท  แยกเป็น

1.1 จาํนวน 31,000 สูง
จาก ปี 2552 เป็นฐาน
1.2 จาํนวน 19,000 สูงกวา่ปีงบประมาณ

2552
1.3 ภาษีป้าย จาํนวน 600

1.4 อากรการฆ่าสัตว์ จาํนวน 2,000 สูงกวา่
ใชฐ้านขอ้มูลปี 2552

1.5 ภาษีสุรา จาํนวน 950,000 สูงกวา่
จากคาดวา่จะไดรั้บการจดัสรร

1.6 จาํนวน -
จะไม่ไดรั้บการจดัสรร

1.7 ภาษีสรรพสามิต จาํนวน 1,960,000

1.8 จาํนวน 59,000
รลดลง

1.9 ภาษี ธุรกจิเฉพาะ จาํนวน 20,000

1.10 จาํนวน 5,852,000
ไดรั้บการจดัสรรลดลง

1.11 ภาษีจากค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จาํนวน 70,000 สูงกวา่

1.12 ภาษีจากค่าภาคหลวงแร่ จาํนวน 20,000 กวา่
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ข. 316,400 บาท  แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 6,900 บาท   แยกเป็น

1.1 4,900 มาณการไว้

1.2 ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎจราจร   จาํนวน 2,000 สูงกวา่

1.3 งสาธารณะ  จาํนวน - บาทไม่ประมาณ
การไว้ จากฐานขอ้มูลปี 2552
สาธารณะ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม 30,000 บาท   แยกเป็น

2.1 30,000

3. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็    รวม 279,500 บาท แยกเป็น
3.1 ค่าขายแบบแปลน จาํนวน 20,000 กวา่

นอ้ยกวา่เดิม
3.2 259,500 สูงกวา่ปีงบประมาณ

2552 เป็นฐานในการประมาณการ
ง. เงินช่วยเหลอื 10,600,000 บาท  แยกเป็น

1. ฐบาล    รวมเป็น 10,600,000 บาท แยกเป็น
1.1 10,600,000 สูงกวา่

2552 เป็นฐานขอ้มูล
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
00100
00110

วตัถุประสงค์

1. ทธิภาพ

2.

3. . เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง

1.
2. งานบริหารงานคลงั

หน่วยงานรับผดิชอบ
1. สาํนกังานปลดั งบประมาณรวม 4,596,192 บาท
2. ส่วนการคลงั งบประมาณรวม 1,096,798 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
00100

แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120

วตัถุประสงค์

-

-
- งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

หน่วยงานรับผดิชอบ
- สาํนกังานปลดั งบประมาณรวม 15,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานการศึกษา 00210

วตัถุประสงค์
-

- /นกัเรียนดา้นการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้

- /

-
- งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
- งานระดบัมธัยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั

หน่วยงานรับผดิชอบ
- ส่วนการศึกษา งบประมาณรวม 5,346,402 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานสาธารณสุข 00220

วตัถุประสงค์
-

-

-
-

หน่วยงานรับผดิชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 177,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานเคหะและชุมชน 00240

วตัถุประสงค์
- ยวกบัเคหะชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

-

-

- อปรับปรุงภูมิทศัน์ใหมี้ความเป็นระเบียบสวยงาม

-
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
-

หน่วยงานรับผดิชอบ
- ส่วนการโยธา งบประมาณรวม 1,409,692 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

วตัถุประสงค์
-
-

-
- งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน

หน่วยงานรับผดิชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 297,000 บาท
- ส่วนการศึกษา งบประมาณรวม 10,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 00260

วตัถุประสงค์
-

- /นกัเรียนดา้นการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้

- /

- กษา
- งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
- งานระดบัมธัยมศึกษา
- งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั

หน่วยงานรับผดิชอบ
- ส่วนการศึกษา งบประมาณรวม 575,000 บาท



30
รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกจิ 00300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

วตัถุประสงค์
-

-

- าน

หน่วยงานรับผดิชอบ
- ส่วนการโยธา งบประมาณรวม 2,279,300 บาท
- สาํนกังานปลดั งบประมาณรวม 35,000 บาท
- ส่วนการศึกษา งบประมาณรวม 25,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกจิ 00300

แผนงานการเกษตร 00320

วตัถุประสงค์
-

- งานส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานรับผดิชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 615,000 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
..................................................

รายจ่ายตามแผนงาน
00400

แผนงานงบกลาง 00410

วตัถุประสงค์
-

- งานงบกลาง

หน่วยงานรับผดิชอบ
- สาํนกัปลดั งบประมาณรวม 3,422,616 บาท
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  สํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล
5,735,192 บาท     แยกเป็น

ก. 5,476,892 บาท
1. รวม 2,369,472 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง 1,121,400 เงินเดือน,
ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง, 1 ตุลาคม 2547 ให้กบัผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และสมาชิกประธานสภาองค์กา รบริหารส่วน
ตาํบล (00110) (00111)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 228

1.1.1 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 136,800 บาท
1.1.2 รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 146,400 บาท
1.1.3 เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 68,400 บาท
1.1.4 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 98,400 บาท
1.1.5 รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 73,800 บาท
1.1.6 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นเงิน 68,400 บาท
1.1.7 สมาชิกสภา อบต. จาํนวน 9 คน เป็นเงิน 529,200 บาท

1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,152,072
ส่วนตาํบลจาํนวน 7 (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 227
1.2.1 เงินเดือนปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 322,200 บาท
1.2.2 เงินเดือนหวัหนา้สาํนกังานปลดั 180,564 บาท
1.2.3 168,840 บาท
1.2.4 เงินเดือนนกัพฒันาชุมชน 168,840 บาท
1.2.5 เงินเดือนเจา้พนกังานธุรการ 107,100 บาท
1.3.6 เงินเดือน 87,948 บาท
1.3.7 116,580 บาท
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1.3 96,000 บาท ดป้รากฏในแผนงาน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 109
ขอ้ 230

1.3.1 พนกังานส่วนตาํบล 54,000 บาท
1.3.2 เงินประจาํตาํแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ระดบั 7 ตามประกาศคณะกรรมการ

พนกังานส่วนตาํบลจงัหวดัน่าน
เงินประจาํตาํแหน่งของปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบั 6 และระดบั 7 .0839.7/
ว 251 28 พฤษภาคม 2547 42,000 บาท
2. 157,920 บาท

2.1 121,920
จาํนวน 2 อตัรา 1 อตัรา และ ตาํแหน่ง พนกังานขบัรถดบัเพลิง

(00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 227

2.2 36,000
จาํนวน 2 อตัรา ไดแ้ก่ 1 อตัรา และตาํแหน่ง พนกังานขบั

รถดบัเพลิง (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554 -2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 2,663,500 บาท

3.1 ค่าตอบแทน รวม 235,400 บาท แยกเป็น
3.1.1

50,000 บาท
.ป่ากลาง เช่น , พนกังานส่วนตาํบล ,

สมาชิก อปพร.ประชาคม ฯลฯ (00110)งาน
(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 110 ขอ้ 233

3.12 38,400 บาท
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง ใหแ้ก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 15 ปรากฏในแ (00110)

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 231
3.1.3 ประเภทค่าเช่าบา้น 42,000 บาท

วไป (00110) (00111) ตาม
แผนพฒันา อบต.ป่ากลาง(2554-2556) หนา้ 113 ขอ้ 241
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3.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

การศึกษาบุตร ใหแ้ก่ คณะผูบ้ริหารฯ,พนกังานส่วนตาํบล รายได ้ปรากฏในแผนงาน
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้

112 ขอ้ 237
3.1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท

รักษาพยาบาล ใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล , คณะผูบ้ริหารฯ และครอบครัว ปรากฏ
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง

(2554-2556) หนา้ 114 ขอ้ 242
3.1.6 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท น

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังาน
จา้ง (00110) (00111)
ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.1.7 ประเภทเงินป (เงินรางวลั
ประจาํปี) 60,000 บาท
พิเศษ(เงินรางวลัประจาํปี) ประจาํปี 2554
(00110)งานบ (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 229

3.2 ค่าใช้สอย 1,746,100 บาท แยกเป็น
3.2.1 349,100 บาท

(1) ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ, 15,000
ถ่ายเอกสาร ,เยบ็หนงัสือ,เขา้ปกหนงัสือ  หรือเอกสารต่างๆ เช่น ขอ้บญัญติัฯ แผนพฒันาตาํบล หรือ

ยได้ ปรากฏในแผนงาน
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556)

หนา้ 112 ขอ้ 237
(2) 250,000 บาท

การฝึกอบรม, การประชุม,การเขา้ร่วมสัมมนาของพนกังานส่วนตาํบล, ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล (00110) งานบริหารงาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 114 ขอ้ 243
(3) ค่าบอกรับวารสารหรือหนงัสือพิมพ์ 51,100 บาท

วารสารหรือหนงัสือพิมพ์ 6 หมู่บา้น ๆ ละ 2 ฉบบั/วนั และสาํหรับ
อบต.ป่ากลาง จาํนวน 2 ฉบบั เป็นเวลา 1 ปี(366 วนั) ปรากฏในแผนงาน
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วไป (00110) (00111) ตามแผนพฒันาอบต.ป่ากลาง (2554-2556)

หนา้ 77 ขอ้ 125
(4) ค่าจา้งเหมาและบริการ จาํนวน 30,000 บาท

ต่อเติม ครุภณัฑ์ ห และอยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูรั้บจา้ง (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 113 ขอ้ 240
(5) ว้ 3,000 บาท

ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนต ์   และรถจกัรยานยนต ์   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
(00110) (00111) และ

แผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
3.2.2 หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น 80,000 บาท

เป็น ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง เช่นบาํรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วสัดุ อง อบต.ป่ากลาง เช่น

, , , โทรทศัน์ , ตูเ้ยน็ , รถมอเตอร์ไซค์ , รถยนต์
ฯลฯ หรือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ เสียงตามสายของ อบต.และของหมู่บา้น ปรากฏ

(00110)งานบริ (00111) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-
2556) หนา้ 117 ขอ้ 251

3.2.3 50,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 15,000 บาท ค่า

อาหาร, ,ค่าของขวญั,พิมพเ์อกสาร,
บุคคลหรือคณะ

บุคคล หรือทศันะศึกษาดูงานในกิจการของ อบต.ป่ากลาง
(ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย มท

0808.4/ว2381 28 กรกฎาคม 2548)
(00110) ไป (00111) ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 110 ขอ้ 232

(2) 35,000 บาท
ค่าอาหาร,

บรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการ
หรือตามระเบียบ หรือการประชุมระหวา่งองคก์รปกครอง

น
(ตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทย มท 0808.4 /ว 2381 28 กรกฎาคม 2548) ปรากฏใน
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(00110) (00111)ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้

110 ขอ้ 232
3.2.4 ๆ

1,267,000 บาท
(1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน 150,000 บาท ย

, ค่าพาหนะ, ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา อบต. ผู ้
บริหารฯ พนกังานส่วนตาํบล พนกังานจา้งฯ เช่น การไปร่วมประชุม,อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ

(00110) วไป (00111) ตาม
แผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น/
จาํนวน 15,000 บาท ,
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็
ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 105 ขอ้ 219

(3) ค่าใชจ่้า จปฐ.ประจาํปี 2554
11,000 บาท , , เอกสาร สาํหรับวทิยากรและผูจ้ดัเก็บขอ้มูลในการจดัอบรมการ
จดัเก็บขอ้มูล, ค่าจดัเก็บขอ้มูล, ค่าบนัทึกขอ้มูล ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เขม้แขง็ชุมชน (00250) (00251) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 105
ขอ้ 220

(4) ค่าใชจ่้ายสาํหรับ กิจกรรมโครงการ อบต. 15,000
ขนม , ,อาหาร,อาหารวา่ง  ในการจดักิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน  ในการ

เงินรายได ้  ปรากฏในแผนงาน สร้างความเขม้แขง็ชุมชน (00250) (00251) ตาม
แผนพฒันา อบต. ป่ากลาง(2554-2556) หนา้ 105 ขอ้ 221

(5) 20,000

สร้างความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 94 ขอ้ 191

(6) 120,000
ปรากฏในแผนงานสร้างความ

เขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 68 ขอ้ 94
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(7) ค่าใชจ่้าย 150,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าตอบแทนนายอาํเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียน ค่า
. กรณีลาออกก่อนครบ

ปรากฏใน
แผนงาน (00110) งาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)หนา้ 114
ขอ้ 244

(8) 100,000

(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 62 ขอ้ 68
(9)

20,000
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 111 ขอ้ 236

(10) 200,000
งเสริมการปลูกยางพาราตาํบลป่ากลาง

ปรากฏในแผน การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 63 ขอ้ 73

(11)
100,000

66,626 33,374 บาท ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 63 ขอ้ 74

(12) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนและครอบครัว คริส
20,000 , ค่าอาหาร , , แก่ผูเ้ขา้รับการอบรมโครงการ

เขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 86 ขอ้ 161

(13) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดระดบัตาํบล 50,000
ค่า

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน
(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 70 ขอ้ 100
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(14) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการศึกษาดูงานพฒันากลุ่มอาชีพและการปฏิบติังาน

130,000 อาหาร/ ,ค่าจา้งเหมารถ, ,ค่าประกนัชีวติ, ,
, สมาชิกสภาฯ, ผูน้าํชุมชน, ตวัแทนกลุ่ม

อาชีพต่างๆในตาํบล, ตวัแทนกลุ่มองคก์รในตาํบล, พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนตาํ

ปรากฏในแผนงาน (00110) งาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 66 ขอ้ 85

(15) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการติดตายางพารา บา้นหว้ยสะนาว ม.2
,ม.3 และ ม. 6 50,000
ส่งเสริมอาชีพการติดตายางพารา 2 แผนการเกษตร
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) 1 หนา้
49 ขอ้ 8

(16) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะม่วง ม. 5 50,000 บาท
พนัธ์ุมะม่วง( ) 5 ตาม

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกมะม่วงและพฒันาผลผลิตมะม่วง ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้
64 ขอ้ 77

(17) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ม.4 30,000

รายได ้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 61 ขอ้ 66

(18) ค่าใชจ่้ายสาํหรับโครงก .5 30,000

(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 64 ขอ้ 78

(19) ค่าใชจ่้าย สาํหรับโครงการประกวดหมู่บา้น อสม. ดีเด่น (ประกวดหมู่บา้นสะอาด
6,000

แผน งานสร้างความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตาม
แผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 101 ขอ้ 206
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3.3 ค่าวสัดุ 682,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน 50,000 บาท /อุปกรณ์ ใช้

สาํนกังาน ต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทึก กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา ปากกาไวทบ์อร์ด  ดินสอ
ลวดเสียบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ

เงินรายได้ (00110) (00111) ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 245

3.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว 58,000 บาท /อุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร , หมอ้, กระทะ, ถว้ย, จาน, ชาม, ชอ้น, , ถว้ย

กาแฟ และ สํานกังานฯ เช่นไมก้วาด , แปรง, ,
สบู่, ผงซกัฟอก, , , ฯลฯ ปรากฏใน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้
115 ขอ้ 247

3.3.3 24,000
และผูม้าเยือนและใชบ้ริการผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปรากฏ

(00110) งานบริหา (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)
หนา้ 115 ขอ้ 247

3.3.4 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 40,000 บาท /อุปกรณ์ ไฟฟ้า และ
วิทยุ อบต. งานกิจการของ อบต. และไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บา้น
เช่น หลอดไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า บลัลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ปรากฏใน

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้
112 ขอ้ 237

3.3.5 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท เ
อบต. ป่ากลาง เช่น หมึก ตลบัหมึก mouse (เมาส์) แผน่ดิสก์ digital

video disk โปรแกรม ฯลฯ (00110) งาน
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 245

3.3.6 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท
และประชาสัมพนัธ์ เช่น วารสารประชาสัมพนัธ์ผลงานประจาํปี แผ่น

การ์ด แผน่ดิสก์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์ ฟิล์ม ฯลฯ
โฆษณาเผยแพร่ ใชใ้นการและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-
2556) หนา้ 115 ขอ้ 245
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3.3.7 300,000 บาท

รถมอเตอร์ไซคข์อง
อบต. ฯลฯ นรายได้
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 116 ขอ้ 249

3.3.8 ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 110,000 บาท แยกเป็น
(1) 60,000 บาท

ในการกาํจดั ยุงลาย ยุงกน้ปล่อง
ปรากฏในแผนสาธารณสุข

(00220) น (00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้
81 ขอ้ 140

(2) 30,000 บาท สําหรับ
แมลงพาหะนาํโรค ฯลฯ

ติดต่อ เช่นไขม้าลาเรีย ไขเ้ลือดออก ปรากฏในแผนสาธารณสุข
(00220) (00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้
81 ขอ้ 139

3) 5,000
0839.3/567 31 กรกฎาคม 2549

รายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) (00223) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(4) ค่าวสัดุ / 5,000

แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(5) 10,000

งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220)
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2553-2555) หนา้ 81 ขอ้ 141

3.3.9 10,000

(00110) (00111) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 117 ขอ้ 251
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3.1.10 5,000

ไม้ จอบ เสียม พร้า สาํหรับใชป้รับปรุงภูมิทศัน์ของสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปรากฏในแผน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 112
ขอ้ 237

3.3.11 ประเภทวสัดุ ๆ 5,000 บาท แยกเป็น
(1) 5,000 บาท

ดบัเพลิงของสาํนกังาน อบต. และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั (00123) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-
2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 151,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า 100,000 บาท
บริหารส่วนตาํบล และไฟสาธารณะส่วนเกิน10 % ปรากฏ
(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

4.2 ประเภทค่าไปรษณีย์ 5,000 บาท ค่าลงทะเบียนจดหมาย และ
วงตราไปรษณียย์ากร (00110) งาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
4.3 ประเภทค่าโทรศพัท์ 10,000 บาท

บาํรุงรั อบต.ป่ากลาง ปรากฏ
(00110) (00111) ตามตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)

หนา้ 112 ขอ้ 237
4.4 ประเภทการบริการทางดา้นโทรคมนาคม 36,000 บาท

[Facsimile] [internet]
อบต.ป่ากลาง (00110)
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 111 ขอ้ 235
5. หมวดเงินอุดหนุน 117,000 บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชน ในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 117,000 บาท แยกเป็น

5.1.1 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 72,000 บาท ตามโครงการ
พฒันางานสาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลและ อบต.
จดัสรรเป็นค่าดาํเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บา้นๆละ 12,000 .ดาํเนินการใน 3
กลุ่มกิจกรรม ไดแ้ก่
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(1) การพฒันาศกัยภาพดา้นสาธารณสุข
(2)
(3) (ศสมช.)

(00220) งานบริการสาธารณสุข
(00223) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 81 ขอ้ 142

5.1.2 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บา้น 20,000

(00250) งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 70 ขอ้ 102

5.1.3 อุดหนุนกลุ่ม 15,000
โครงการ กิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุ รวมถึงการร่วมกิจกรรมของชมรมผู ้

(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน (00252) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 71 ขอ้ 103

5.1.4 อุดหนุนอาํเภอปัว 10,000 เงินอุดหนุนโครงการอบรมลูกเสือ
84 พรรษา(7 รอบ) ตาม

หนังสืออาํเภอปัว นน 0317.1/ว 414 31 พฤษภาคม 2553
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)
(00121) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 238
6 18,000 บาท

6.1 18,000 บาท
6.1.1 ของประชาชน จาํนวน 18,000 บาท ในการ

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
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ข. ยไว้         รวม 258,300 บาท
1. 258,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ 223,300 บาท
1.1.1 44,000 บาท แยกเป็น

(1) เก็บเอกสารขนาด 2 14,000 บาท เหล็ก
ขนาด 2 บาน สาํหรับเก็บเอกสาร  จาํนวน 2 หลงั  ไม่ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ โดยไดสื้บทราบ

(00110) งานบริหารงาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115
ขอ้ 246

(2) 7,000 บาท
ขนาดใหญ่ จาํนวน 2 ตวั ราคาตวัละ 3,500 บาท ไม่ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์โดยไดสื้บทราบ

(00110) งานบริหารงาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115
ขอ้ 246

(3) 18,000 บาท ะขาพบั
เอนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 0.75 เมตร  ยาว 1.80 เมตร  จาํนวน 10 ตวั  ราคา
ตวัละ 1,800 บาท ไม่ปรากฏ
อยา่งประหยดัและเหมาะสม (00110) งาน
บริหารงาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 118 ขอ้ 253

(4) ชุดรับแขก(โซฟา) 5,000 บาท (โซฟา) จาํนวน 1
ชุด
และเหมาะสม (00110) งานบริหารงาน

(00111) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 246
1.1.2 132,000 บาท

(1) ประเภท พิมพ์ชนิดเลเชอร์ / ชนิด LED ขาวดํา ( 20 หน้า/นาที) 9,000 บาท
/ ชนิด LED ขาวดาํ (20 หน้า / นาที) จาํนวน 1 ไม่

ปรากฏ
เหมาะสม (00110) งานบริหารงาน
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 246

(2) ชนิด (สําหรับใช้งานส่วนของผู้บริหาร) 3,000 บาท
จ่ายเป็น ไม่ปรากฏ
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เป็นไปอย่างประหยดัและเหมาะสม
(00110) งานบริหารงาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 246

(3) 70,000 บาท
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 2 ชุด สําหรับโครงการ อินเตอร์เน็ตตาํบล

(00110) งานบริหารงาน (00111) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 246

(4) 50,000 บาท
1 ชุด สําหรับ ใช้ทาํงานของงานกิจการสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล (00110) งานบริหารงาน
(00111) ตามแผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 246

1.1.3 ประเภท 17,300 บาท
(1) 10,300 บาท

หญา้ชนิดแบบขอ้อ่อน สําหรับใ 1
(00110) (00111) ตามแผนพฒันา

สามปี (2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
(2) 2,000 บาท าว จาํนวน 1

(00110) (00111) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 247

(3) 5,000 บาท 1
จากเงิน (00110) (00111) ตามแผนพฒันา
สามปี (2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 247

1.1.4 30,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์ปศุสัตว์ 30,000 ร

(หมู) 1
ในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556)
หนา้ 65 ขอ้ 81

1.2 35,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 35,000 บาท แยกเป็น

(1) 35,000
ค่าจา้งเหมาก่อสร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ตาํบลป่ากลาง ตามแบบแปลนของ อบต. .... /2553
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(00310) งานก่อสร้างโครงสร้าง
(00312) ตามแผนพฒันาอบต.ป่ากลาง พ.ศ. 2554 – 2556) หนา้ 106 ขอ้ 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553

ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน  ส่วนการคลัง
1,096,798 บาท แยกเป็น

ก. 1,073,298 บาท
1. 567,498 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือน 519,498 บาท
จาํนวน 4 อตัรา  ไดแ้ก่

1.1.1 หวัหนา้ส่วนการคลงั 168,840 บาท
1.1.2 นกัวชิาการการเงินและบญัชี 146,790 บาท
1.1.3 เจา้พนกังานพสัดุ 89,460 บาท
1.1.4 เจา้พนกังานจดัเก็บ 114,408 บาท

(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี (2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 227

1.2 ต่างๆ 48,000 บาท ไดแ้ก่
1.1.1 นกัวชิาการการเงินและบญัชี 11,160 บาท
1.1.2 เจา้พนกังานพสัดุ 18,840 บาท
1.1.3 เจา้พนกังานจดัเก็บ 18,000 บาท

(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
2. 202,200 บาท

2.1 146,160 าวให้แก่พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ จาํนวน 2 อตัรา ไดแ้ก่

2.1.1 74,520 บาท
2.1.2 71,640 บาท

(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 227

2.2 56,040
ตามภารกิจ จาํนวน 2 อตัรา ไดแ้ก่

2.2.1 26,760 บาท
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2.2.2 29,280 บาท

(00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
3. 293,600 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 183,600 บาท
3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 30,000

รักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล (00110)
งานบริหารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 114 ขอ้ 242

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังาน
จา้ง (00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000
(00110)

งานบริหารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
3.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 93,600 บาท

จาํนวน 4 อตัรา ไดแ้ก่
(1) หวัหนา้ส่วนการคลงั 36,000 บาท
(2) นกัวชิาการเงินและบญัชี 23,400 บาท
(3) เจา้พนกังานจดัเก็บ 19,200 บาท
(4) เจา้พนกังานพสัดุ 15,000 บาท

(00110)งานบริหารงานคลงั(00113) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 141 ขอ้ 113

3.1.5 (เงินรางวลั
ประจาํปี) 50,000 บาท
พิเศษ(เงินรางวลัประจาํปี) ประจาํปี 2554 ปรากฏในแผนงานบริหารงา
(00110)งานบริหารงานคลงั (00113) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 229

3.2 ค่าใช้สอย 50,000 บาท แยกเป็น
3.2.1 30,000

(1) ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 20,000 บาท
ลงทะเบียน ต่างๆ ของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งตามภารกิจ ในการเขา้รับการอบรมและการ
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(00110) งานบริหารงานคลงั

(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 114 ขอ้ 243
(2) ค่าจา้งเหมาและบริการ จาํนวน 10,000 บาท

ต่อเติม ครุภณัฑ์ และอยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูรั้บจา้ง (00110) งานบริหารงาน
คลงั (00113) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (พ.ศ.2554-2556) หนา้ 113 ขอ้ 240

3.2.2
ไว้ 20,000 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 20,000 บาท
ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล

จากเงินรายได้ (00110) งานบริหารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.3 ค่าวสัดุ 60,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดุสํานกังาน 20,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทึก กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา ปากกาไวทบ์อร์ด
ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ
สะอาด ฯลฯ (00110) งานบริหารงานคลงั(00113)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 245

3.3.2 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท
อบต. ป่ากลาง เช่น หมึก ตลบัหมึก mouse (เมาส์) แผน่ดิสก์ digital

video disk โปรแกรม ฯลฯ กเงินรายได้ (00110) งาน
บริหารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 245
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ 10,000 บาท ค่าลงทะเบียนจดหมาย
(00110) งาน

บริหารงานคลงั(00113) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
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ข. 23,500 บาท
1. หมวดค่าครุภัณ 23,500 บาท

1.1 23,500 บาท
1.1.1 20,500 บาท แยกเป็น

(1) 2 บาน 14,000
บเอกสารขนาด 2 บาน  จาํนวน 2 ตู ้  ไม่ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์โดยไดสื้บ

(00110) งานบริหารงานคลงั (00113) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 – 2556)
หนา้ 115 ขอ้ 246

(2) 4 6,500
4 1 ตู ้  ไม่ปรากฏในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์โดยไดสื้บ

(00110) งานบริหารงานคลงั (00113) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 – 2556)
หนา้ 115 ขอ้ 246

1.1.2 3,000 บาท แยกเป็น
(1) 3,000 บาท เ

จาํนวน 1
(00110) งาน

บริหารงานคลงั (00113) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 – 2556) หนา้ 115 ขอ้ 246

…………………………………………..
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน  ส่วนโยธา

3,688,992 บาท แยกเป็น
ก. ร 1,369,692 บาท
1. 321,292 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 303,292 บาท
ตาํบลจาํนวน 2 ไดป้รากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 108 ขอ้ 227
1.1.1 เงินเดือนหวัหนา้ส่วนโยธา 174,266 บาท
1.1.2 เงินเดือนนายช่างโยธา 129,026 บาท

1.2 18,000 บาท นายช่าง
โยธา จาํนวน 1 (00240) งานบริหาร

(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
2. 98,400 บาท

2.1 83,760
ภารกิจ ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างโยธา จาํนวน 1 ละ
ชุมชน (00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)
หนา้ 108 ขอ้ 227

2.2 14,640
ตามภารกิจ ตาํแหน่งผูช่้วยนายช่างโยธา จาํนวน 1
และชุมชน (00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)
หนา้ 109 ขอ้ 230
3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ รวม 450,000 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าตอบแทน 96,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท

รักษาพยาบาลใหแ้ก่พนกังานส่วนตาํบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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(00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 114
ขอ้ 242

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังาน
จา้ง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
และชุมชน (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน 36,000 บาท
จาํนวน 1 อตัรา ไดแ้ก่

(1) หวัหนา้ส่วนส่วนโยธา ว้ 36,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)

เคหะและชุมชน (00241) หนา้ 113 ขอ้ 241
3.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

การศึกษาบุตรของพนกังา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.1.5 (เงินรางวลั
ประจาํปี) 40,000 บาท
พิเศษ(เงินรางวลัประจาํปี) ประจาํปี 2554 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) (00241) ตามแผนพฒันา อบต.ป่ากลาง (2554-2556)
หนา้ 109 ขอ้ 229

3.2 ค่าใช้สอย 334,000 บาท แยกเป็น
3.2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 20,000 บาท ค่าธรรมเนียม

และลงทะเบียน ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้ง ในการเขา้ร่วมประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
(00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 114 ขอ้ 243

3.2.2 209,000
(1) ค่า ฝังกลบขยะ จาํนวน 15,000 บาท ฝังกลบขยะ

จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) (00244)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 99 ขอ้ 203

(2) ค่าจา้งเหมาบริการจดัเก็บขยะมูลฝอย 110,000 บาท อจ่ายเป็นค่า จา้งเหมา
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เคหะและชุมชน(00240) (00244)ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)
หนา้ 99 ขอ้ 200

(3) ค่าจา้งเหมาบริการจดัเ
อบต. 84,000 บาท .
จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) (00244)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 113 ขอ้ 240

3.2.3 ประเภทรายจ่าย
ไว้ 25,000

(1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน 25,000 บาท
ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ ของพนกังานส่วนตาํบล ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร (00241) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

3.2.4 ซ่อมแซมทรัพย์สิน 80,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าใชจ่้ายสาํหรับการซ่อมแซมพสัดุ ครุภณัฑใ์นความรับผดิชอบขององคก์ารบริหาร

50,000
เช่น ถนน อาคาร ามรับผดิชอบ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่ากลาง
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) (00241)
ตามแผนพฒันาสามปี(2553-2555) หนา้ 125 ขอ้ 268

(2) 30,000
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 2 ศูนย์ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี
(2553-2555) หนา้ 61 ขอ้ 60,61

3.3 ค่าวสัดุ งไวร้วม 20,000 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทค่าวสัดุสํานักงาน 20,000 บาท

ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร (00241) ตามแผนพฒันา
สามปี(2553-2555) หนา้ 123 ขอ้ 262
4 หมวดเงินอุดหนุน 500,000 บาท

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชน ในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 500,000 บาท แยกเป็น
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4.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอปัว

200,000 บาท 1-6
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตาม

แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 56 ขอ้ 46
4.1.2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอปัว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 300,000

บาท
1 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน

(00242) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 56 ขอ้ 47

ข. 2,319,300 บาท  แยกเป็น
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 2,319,300 บาท    แยกเป็น

1.1 240,000 แยกเป็น
1.1.1 160,000

.3 บา้นคา้งฮ่อ ไม่ปรากฏ ง
เป็นไปอยา่งประหยดัและเหมาะสม
การโยธา(00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)

1 หนา้ 56 ขอ้ 13
1.1.2 ประเภท 40,000

มอเตอร์ไซค ์ ขนาด 120 ซีซี  จาํนวน 1 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) (00241) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)ฉบบั

1 หนา้ 55 ขอ้ 9
1.1.3 ประเภท ครุภณัฑ์ 40,000

3 ( 1,750 ลิตรต่อนาที )
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) (00312) ตาม

แผนพฒันาสามปี(2554-2556) 1 หนา้ 55 ขอ้ 10
1.2 2,079,300

1.2.1 695,000 บาท  แยกเป็น
(1) 2 ว้ 130,000

จ่ายเป็น ค่าจา้งเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น สูงประมาณ 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง
และอุปกรณ์ต่อพว่ง  จาํนวน 3 จุด ตามแบบแปลนของ อบต. 22/2553

(00310)
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) 1 หนา้ 47 ขอ้ 2
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(2) โครงการ ก่อสร้างห้องเก็บของ 250,000 บาท

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอ้งเก็บของ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  ยาว 10 เมตร  สูง 4.04 เมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต. . 16/2553
และการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)ฉบบั

1 หนา้ 47 ขอ้ 4
(3) 34,000 บาท

3.40 เมตร  ยาว 7.47 เมตร
สูง 1.70 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 17/2553 ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) 1 หนา้ 48 ขอ้ 5

(4)
69,000 . ขนาดกวา้ง 13.30 เมตร  ยาว 27.40 เมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต. . 18/2553
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) 1 หนา้ 47 ขอ้ 3

(5)
30,000
ส่วนตาํบล ขนาดกวา้ง 1.45 เมตร  ยาว 1.86 เมตร  สูง 2.20 เมตรจาํนวน 2 ห้อง ตามแบบแปลนของ อบต.

. /2553
(00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556)หนา้ 60 ขอ้ 61

(6) โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวขององ
100,000

6 จุด แบบแปลนของ อบต. . 31/2553
และการโยธา (00310)

(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) 1 หนา้ 48 ขอ้ 6
(7) โครงการก่อสร้างปรับปรุง

32,000
7.1 ค่าจา้งเหมา ปูกระเ ( )ขนาด 8x8

ดา้นบน ขนาดกวา้ง 0.90 เมตร  ยาว 3.90 เมตร 3.510 ตารางเมตร
เด็กกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 0.90 เมตร 4 5.40 เมตร

7.2 (ช )ขนาด 8x8
ดา้นล่าง ขนาดกวา้ง 3.70 เมตร  ยาว 5.50 20.35 ตารางเมตร
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7.3 U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

(บริเวณหลงัหอ้งครัว) ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 9.90 เมตร ลึก 0.50 ขนาด
0.80 เมตร จาํนวน 6 ท่อน

7.4 U พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
( ) ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 6.20 เมตร ลึก 0.50
0.80 เมตร จาํนวน 6 ท่อน
ตามแบบแปลนของ อบต. . 35/2553
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 58 ขอ้ 56

(8) โครงการ ก่อสร้างซุม้ประตูทางเขา้สู่ตาํบลป่ากลาง ( )
50,000 ตามแบบแปลนของ อบต. ป่า

. 35/2553 23,724 26,276 บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) 1 หนา้ 48 ขอ้ 7

1.2.2 748,300 บาท  แยกเป็น
(1) 4 300,000

4 ขนาดกวา้ง 4 เมตร, ยาว 175 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 24/2553
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโ (00312) ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) 1 หนา้ 45 ขอ้ 1

(2) 6 320,000
6 ขนาดกวา้ง 5

เมตร, ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 27/2553
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 44 ขอ้ 6

(3) โครงการ 6 9,500
ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง 3.70 เมตร ยาว 24 เมตร  หนา0.40 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. .
30/2553 (00310) งาน
ก่ (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 47 ขอ้ 18

(4) 6
(กิจการนอกเขต ตาํบลป่ากลาง – ตาํบลศิลาแลง) 21,600
ซ่ 3.00 เมตร  ลงหินกรวดทราย กวา้ง 3.00
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เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 600 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.

. 32/2553 ตสาหกรรมและการโยธา
(00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 49 ขอ้ 23

(5) 3
43,200

ดินเดิมกวา้ง 4.00 เมตร  ลงหินกรวดทราย กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10
ผวิจราจร 1,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 33/2553

หกรรมและการโยธา (00310) (00312)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 50 ขอ้ 27

(6)
2-3 54,000

ปรับคนัทางดินเดิมกวา้ง 3.00 เมตร  ลงหินกรวดทราย กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร
1,500 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต. . 35/2553

ตสาหกรรมและการโยธา (00310)
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 46 ขอ้ 14

1.2.3 636,000 บาท  แยกเป็น
(1) ตวั U 5 ง

ไว้ 160,000 รูปตวั U 5 บา้นตา
หลวง ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 174 เมตรทอ้งรางกวา้ง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จาํนวน 4 ท่อน พร้อมฝาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบแปลนของ อบต. 25/2553
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) หนา้ 103 ขอ้ 212

(2) โครงการก่อ ตวั U 2 บา้นหว้ยสะนาว
194,000 2 บา้นหว้ยสะ

นาว ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อ คสล.
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.30 เมตร จาํนวน 20 ท่อน ตามแบบแปลนของ อบต. 21/2553

(00310) งานก่อสร้าง
(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 102 ขอ้ 209

(3) โค ตวั V 5
ไว้ 35,000 5 บา้นตา
หลวง ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
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เหล็ก ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จาํนวน 4 ท่อน พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลนของ
อบต. 26/2553
การโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 103
ขอ้ 212

(4) 131,200
11 เมตร ยาว 39 1.50

ลอก 429 ตารางเมตร เสริมคนัดินกวา้ง 2.00 เมตร และขดุสระเก็บกกัใหม่ กวา้ง 18 เมตร ยาว 21 เมตร ลึก
4.50 เมตร  เสริมคนัดินกวา้ง 2 เมตร และฝังท่อ คสล. 0.40 เมตร จาํนวน 5 ท่อ พร้อม

2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบของ อบต.ป่ากลาง
23 / 2553 (00310)

(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 55 ขอ้ 43
(5) ตวั U 3 บา้นคา้งฮ่อ

35,000 U 3 หนา้บา้นนาย
วชิิต   จุนทการบณัฑิต ขนาดกวา้ง 1 เมตร ยาว 13.50 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบแปลนของ อบต. 28/2553
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) (00312) ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) หนา้ 102 ขอ้ 207

(6) (หนา้บา้น อ.พนม)
75,000 3 ช่วง ไดแ้ก่

1 กวา้ง 0.35 เมตร ยาว 6.77 2 กวา้ง 0.39 เมตร ยาว 1.75 3 กวา้ง 0.45
เมตร ยาว 45.80 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต. 29/2553 นุน

(00310) (00312)
ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 102 ขอ้ 207

(7) 5,800
ขนาดฐานกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 2.60 เมตร วางท่อซีเมนต์ ( ) ขนาด 1.20

เมตร  จาํนวน 2 แถว  แถวละ 5 ท่อน  รวมวางท่อ 10 ท่อน ตามแบบแปลนของ อบต.
36/2553 (00310) งาน
ก่อสร้างโครงส (00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 53 ขอ้ 36

…………………………………………………………..
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2554
ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา

น 5,956,402 บาท แยกเป็น
ก. 5,931,402 บาท
1. 161,016 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 143,016 บาท นกัวิชาการศึกษา
จาํนวน 1 งานการศึกษา(00210)
การศึกษา (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 108 ขอ้ 227

1.2 18,000 บาท
นกัวชิาการศึกษา จาํนวน 1 (00210)งาน

(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
2. 306,276 บาท

2.1 231,876
ตามภารกิจ ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก จาํนวน 3
การศึกษา(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 -
2556) หนา้ 108 ขอ้ 227

2.2 74,400
จา้งตามภารกิจ ตาํแหน่งผูดู้แลเด็ก จาํนวน 3
การศึกษา(00210) (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 -
2556) หนา้ 109 ขอ้ 230
3. 3,716,440 บาท

3.1 ค่าตอบแทน 122,400 บาท
3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 10,000

รักษาพยาบาลใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล (00210)งาน
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 114 ขอ้ 242

3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานในวนัหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานส่วนตาํบลและพนกังาน
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จา้ง ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 112 ขอ้ 112

3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 4,000
(00210)งาน

(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
3.1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน 23,400 บาท

จาํนวน 1 อตัรา ไดแ้ก่
(1) นกัวชิาการศึกษา 23,400 บาท

การศึกษา(00210)งานบริหาร
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 241 ขอ้ 113

3.1.5 (เงินรางวลั
ประจาํปี) 70,000 บาท
พิเศษ(เงินรางวลัประจาํปี) ประจาํปี 2554 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งาน

(00211)ตามแผนพฒันาอบต.ป่ากลาง (2554-2556) หนา้ 109 ขอ้ 229
3.2 ค่าใช้สอย 3,426,540 บาท แยกเป็น

3.2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 40,000 บาท นค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน ต่างๆ ของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งตามภารกิจ ในการเขา้รับการอบรมและ

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 114 ขอ้ 243

3.2.2
2,871,540 บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล 30,000 บาท
ค่าพาหนะ ค่าเช่า ในการเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล

เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) (00211) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(2) (นม) 1,810,340 บาท
7

(2.1) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์นกัเรียน 230 คน 280 วนั เป็นเงิน 450,800
(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

(00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 75 ขอ้ 119
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(2.2) 166 1-6

จาํนวนคน 627 คน จาํนวนวนั 260 วนั  เป็นเงิน 1,141,140
แผนงานการศึกษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2554 - 2556) หนา้ 75 ขอ้ 118

(2.3) 1-6 จาํนวน
คน 120 คน จาํนวนวนั 260 วนั  เป็นเงิน 218,400
การศึกษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 -
2556) หนา้ 75 ขอ้ 118

(3)
30,000 /

นกัเรียน เป็นค่าอาหาร,
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานระดบัมธัยมศึกษา (00213) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 86 ขอ้ 159

(4) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมโครงการค่ายพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนของ
166 30,000 /นกัเรียน เป็น

ค่าอาหาร, งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพฒันา
สามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 86 ขอ้ 160

(5) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของ
15,000 บาท โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์

เป็นค่า
(00210)งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212)

ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 76 ขอ้ 121
(6) ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการของโรงเรียนป่ากลาง

166 20,000 บาท ส่งเสริมกิจกรรมทางวชิาการเป็นค่าวสัดุ อุปกรณ์

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพฒันา
สามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 76 ขอ้ 120

(7)
60,000 วะ เป็น
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งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดบัมธัยมศึกษา (00213) ตาม

แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 87 ขอ้ 163
(8) ค่าพฒันาผูดู้แลเด็ก 39,000

จาํนวน 13 คน ๆ ละ 3,000 บาท/ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา(00212)ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(9) ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร ศพด. 837,200
ประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลป่ากลาง(ศพด.) 230 คนๆละ 13 บาท/วนั จาํนวน 280 วนั

ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
(00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 75 ขอ้ 117

3.2.3 515,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา 10,000 บาท

ค่าวสัดุ/อุปกรณ์ ในการจดักิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆะบูชา, วนัวสิาขบูชา ,วนั
อาสาฬหบูชา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
(00260) งานศ (00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.2554 - 2556) หนา้ 94 ขอ้ 190

(2) ค่าใชจ่้ายในการจดังานส่งเสริมวฒันธรรมประเพณี 195,000 บาท แยกเป็น
(2.1) ค่าจดักิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่มง้ 70,000 บาท

ค่าใชจ่้ายในการจดังานเทศกาลปีใหม่มง้ ( 1, บา้นคา้งฮ่อ 3 และบา้นสวนทราย หมู่
6) และนนัทนาการ (00260)

(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 93 ขอ้ 183
(2.2) 20,000

การจดังานเทศกาล หรือประเพณี ปีใหม่ บา้นหว้ยสะนาว 2
รายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งานศาสนาวฒันธรรมท้
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 93 ขอ้ 184

(2.3) งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ 20,000
การจดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีกินสะโหลด ตีพิ บา้นตาหลวง 5
รายได ้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260)
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 93 ขอ้ 185

(2.4) ค่าใชจ่้ายในการจดังานประเพณีสงกรานตแ์ละวนัผูสู้งอายตุาํบลป่ากลาง
30,000 บาท หวัหนา้ส่วนราชการในตาํบล
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํหมู่บา้นในตาํบลป่ากลาง

ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) งานศาสนา
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 93 ขอ้ 186



(2.5)
ส่วนตาํบล 15,000 บาท /เจา้พอ่พญาดง
เซง้ ประจาํตาํบลป่ากลาง หารส่วนตาํบล ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) (00263) ตามแผนพฒันาสามปี
(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 94 ขอ้ 189

(2.6) ค่าจดังานประเพณีสงกรานตบ์า้นจูน 20,000
ในการจดังานประเพณีสงกรานตบ์า้นจูน 4

68
ศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260) (00263) ตามแผนพฒันาสาม
ปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 95 ขอ้ 192

(2.7) ค่าจดัจดังานคารวะพญาผานอง 20,000

รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260)
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 94 ขอ้ 187

(3) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการ 310,000 บาท แยกเป็น
(3.1) ค่าจดัการแข่งขนักีฬาประจาํปีตาํบลป่ากลาง 150,000 บาท

เป็น , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสินกีฬา, ค่าถว้ยรางวลั-
เงินรางวลั, -สนามแข่งขนั, , ค่าเอกสาร วสัดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ฯลฯ
สาํหรับการจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆในตาํบลป่ากลาง ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2554 - 2556) หนา้ 88 ขอ้ 165

(3.2) ค่าใชจ่้ายสาํหรับการส่งนกักีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชนไปประกวดหรือแข่งขนั
50,000 บาท ค่าอาหารสาํหรับนกักีฬา และผูค้วบคุมทีม ใน

การส่งนกักีฬาเยาวชน เขา้ร่วมแข่งขนัในงานต่างๆ เช่น การแข่งขนักีฬาในเทศกาลปีใหม่มง้ , การแข่งขนั
กีฬาระดบัอาํเภอ ,การแข่งขนัในระดบัจงัหวดั ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 -
2556) หนา้ 88 ขอ้ 166

(3.3) ค่าใชจ่้ายสาํหรับจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 30,000 บาท
ค่าของขวญั ของรางวลัในการร่วมกิจกรรมของเด็กในวนัเด็กแห่งชาติ ร่วมกบั และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ในตาํบล ป่ากลาง ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
การศึกษาไม่กาํหนดระดบั (00214) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 77 ขอ้ 127

(3.4) 20,000 บาท
จ่ายเป็น , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสินกีฬา, ค่าถว้ย



รางวลั-เงินรางวลั, -สนามแข่งขนั, , ค่าเอกสาร วสัดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ฯลฯ
สาํหรับการจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆในตาํบลป่ากลาง ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260) งานกีฬาและนนัทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ.
2554 - 2556) หนา้ 90 ขอ้ 171

(3.5) ค่าใชจ่้ายสาํหรับจดักิจกรรมวนัลอยกระทง 30,000 บาท
ค่าเดินทางผูเ้ขา้ร่วมขบวน ค่าแต่งหนา้ผูเ้ขา้ร่วมขบวน ค่าอาหารผูเ้ขา้ร่วมขบวน ค่าตกแต่งรถขบวน
ของขวญั ของรางวลัในการร่วมกิจกรรมวนัลอยกระทง ร่วมกบั เทศบาลตาํบลศิลาแลง

69
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม และนนัทนาการ (00260)
(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 94 ขอ้ 187

(3.6) ค่าใชจ่้ายสาํหรับจดัฝึกอบรมโครงการฝึกสอนนกักีฬาระดบัตาํบล
30,000 บาท
ฝึกอบรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กาํหนดระดบั
(00214) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 92 ขอ้ 180

3.3 ค่าวสัดุ 167,500 บาท แยกเป็น
3.3.1 ประเภทวสัดุสํานักงาน 10,000 บาท /อุปกรณ์

ต่าง ๆ เช่น สมุดบนัทึก กระดาษ ซองจดหมาย  แฟ้ม ปากกา ปากกาไวทบ์อร์ด
ดินสอ ลวดเสียบกระดาษ ลวดเยบ็ กาว   เทปกาว กุญแจ
สะอาด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
การศึกษา (00211) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 115 ขอ้ 245

3.3.2 ประเภทวสัดุกฬีา 80,000 บาท /อุปกรณ์กีฬาประจาํ
หมู่บา้นและศูนยกี์ฬาตาํบล สาํหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาํลงักายใหแ้ก่ประชาชนทุกหมู่บา้น ใช้

(00260) งาน
กีฬาและนนัทนาการ(00262) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 91 ขอ้ 174

3.3.3 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 บาท
อบต. ป่ากลาง เช่น หมึก ตลบัหมึก mouse (เมาส์) แผน่ดิสก์ digital

video disk โปรแกรม ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงาน
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 245

3.3.4 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว 57,500 บาท /อุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร , หมอ้, กระทะ, ถว้ย, จาน, ชาม, ชอ้น, , และ

สํานกังานฯ เช่นไมก้วาด , แปรง, , สบู่,
ผงซกัฟอก, , , ฯลฯ 2 ศูนย์



ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
(00211) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 115 ขอ้ 247
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4. หมวดเงินอุดหนุน 1,747,670 บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกจิกรรมอนัเป็นสาธารณะ

ประโยชน์ 1,747,670 บาท
4.1.1 อาํเภอ ปัว 40,000 บาท แยกเป็น

(1) โครงการจดังานวฒันธรรมประเพณี และการประกอบพิธี งานรัฐพิธี อาํเภอ ปัว
จาํนวน 25,000 บาท ในการจดักิจกรรมต่างๆของอาํเภอปัว เช่น งานรัฐพิธี
ต่างๆ ,งานวนัสาํคญัทางศาสนา, งานวนัสงกรานต์ และบวงสรวงพญาผานอง, การจดัการแข่งขนักีฬา
บุคลากรสัมพนัธ์ของอาํเภอปัว ฯลฯ ตามหนงัสือ นน 0317 /ว 362 11 พฤษภาคม 2553
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาวฒันธรรม

(00263) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 112 ขอ้ 238
(2) โครงการจดังานลอยกระทงประจาํปี 2552 จาํนวน 15,000 บาท เงิน

อุดหนุน ในการจดักิจกรรมโครงการลอยกระทงอาํเภอปัว ประจาํปี 2552 ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) (00263) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 112 ขอ้ 238

4.1.2 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตําบลป่ากลาง 10,000 บาท
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสตรีสากลประจาํปี
สร้างความเขม้แขง็ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน(00252) ตาม
แผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554- 2556) หนา้ 80 ขอ้ 138

4.1.3 166 1,385,670 บาท
.1-6 จาํนวน 627 คนๆละ 13 บาท/วนั จาํนวน 200 วนั

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
(00212) (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2554 - 2556) หนา้ 74 ขอ้ 116

4.1.4 อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 312,000 บาท
ป.1-6 จาํนวน 122 คนๆละ 13 บาท/วนั จาํนวน 200 วนั

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา
(00212) ตามแผนพฒันาสามปี(พ.ศ. 2553 - 2555) หนา้ 74 ขอ้ 116
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ข. 25,000 บาท  แยกเป็น
1 หมวดค่าครุภัณฑ์ 25,000 บาท    แยกเป็น

1.1 25,000 แยกเป็น
1.1.2 ประเภท ครุภณัฑกี์ฬา 25,000 บาท  เ ประตูฟุตบอล 7 คน

ไม่ปรากฏ
เหมาะสม (00310) งาน

(00312) ตามแผนพฒันาสามปี(2553-2555)หนา้56 ขอ้ 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตําบล ป่ากลาง
อาํเภอ ปัว จังหวดั น่าน

รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง 3,422,616 บาท แยกเป็น

1. เงินสํารองจ่าย 300,000 บาท หรือกรณีจาํเป็น
ต่าง ๆ หรืองานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เช่น อุทกภยั วาต
ภยั อคัคีภยั ฯลฯ ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2. รายจ่ายตามข้อผูกพนัตามกฎหมาย 912,616 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํา (ก.บ.ท.)

93,000 บาท อตัรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายไดป้ระจาํปี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

พ.ศ.  2500 และแ ( 6 ) พ.ศ.  2543 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 86,616 บาท
กองทุนประกนัสังคมใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน 18 อตัรา ของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 บงัคบัแก่

1 อตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้ง
รว ๆ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(00410)งานงบกลาง(00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2.3 648,000 บาท แยกเป็น
2.3.1 ทุนการศึกษาระดั 118,000

, สมาชิก อบต.
ป่ากลาง ขา้ราชการและพนกังาน อบต. จาํนวน 6
มท 0808.2/ว 1829 15 กนัยายน 2552 ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2.3.2 120,000
เรียน ตามโครงการทุ , สมาชิก อบต.
ป่ากลาง ขา้ราชการและพนกังาน อบต. จาํนวน 2 มท
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0808.2/ว 1829 15 กนัยายน 2552 ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2.3.3 ทุนการศึกษาระดบัสาํหรับเด็กนกัเรียน นกัศึกษา และผูด้อ้ยโอกาสขององคก์ร
0808.2/ว 1365 30 เมษายน 2550

370,000 บาท แยกเป็น
(1) 240,000 บาท

จาํนวน 36 ทุนๆ ละ
5,000 บาท 12 ทุนๆละ 5,000 บาท

2549 48 ทุน( ไม่
นอ้ยกวา่ 3.00 2.30 ทุน

และตอ้งเป็นสถ ) ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง
(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(2) 60,000
น จาํนวน 20 ทุนๆ ละ 3,000

รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2553-2555) หนา้
112 ขอ้ 237

(3)
ว้ 30,000 บาท จาํวน 3 ทุน ( 2 1

ทุน) ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี
(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

(4) ร์ของ
40,000 บาท จาํนวน 5 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท (มี

3 2 ทุน) ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237

2.3.4 40,000 บาท

ตามโครงการความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาขององคก์รปกครองส่ บ
มหาวทิยาลยัราชภฏั 0893.3/ว
1304 ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตาม
แผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 112 ขอ้ 237
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2.4 ประเภทเงินสมทบกองทุ 85,000 บาท

ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)ตามแผนพฒันา
สามปี(2554-2556) หนา้ 82 ขอ้ 143

3. 2,210,000 บาท
3.1 ๆ 2,160,000 บาท

สงเคราะห์ใหแ้ก่ ผูสู้งอายุ , ผูพ้ิการ ,
3.1.1 ผูสู้งอายุ จาํนวน 250 คนๆ ละ 500 บาท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน

1,500,000 บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 68 ขอ้ 90
3.1.2 ผูพ้ิการ จาํนวน 106 คนๆ ละ 500 บาท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน 654,000

บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 68 ขอ้ 91
3.1.3 จาํนวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน

6,000 บาท ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 68 ขอ้ 92
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)

ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 68 ขอ้ 90,91,92
3.2 ประเภทเงินสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ 50,000 บาท

ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) ตามแผนพฒันาสามปี(2554-2556) หนา้ 69 ขอ้ 97

…………………………………………………………..
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ภาคผนวก ก.


