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ส่วนที่ 1 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2556 

 
 

ของ 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
           ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
เรียน   ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 บัดนี้   ถึงเวลาที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น    ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึง สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ และ
แนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังต่อไปนี้ 
1. สถำนะกำรคลัง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  ได้ประมาณการรายรับไว้  จ านวน  
21,300,000  บาท  โดย ส่วนของรายได้ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 
21,300,000 บาท ซึ่งคาดว่า จะสามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่ง
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (ประมาณการ
รายจ่ายเท่ารายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่จ านวน  
5,978,960.36  บาท 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบล จะมีจ านวนจ ากัด เมื่อเทียบกับ
ภารกิจต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ เพ่ือบริการให้แก่ประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางก็สามารถด าเนินกิจการ ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ครบถ้วนทุก
รายการ 
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2.1  รำยรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ประมำณกำรไว้รวม   21,300,000   บำท 
รำยรับ รับจริง 

ปี 2554 
ประมำณกำร 

ปี 2555 
ประมำณกำร 

ปี 2556 
หมำยเหตุ 

ก. รำยได้ภำษีอำกร  
1.  หมวดภำษีอำกร 

11,423,160.02 
11,423,160.02 

10,923,600 
10,923,600 

11,436,400 
11,436,400 

 

 1.1  ภาษีบ ารุงท้องที่ 34,519.54 32,000 34,500  
1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15,764.56 15,000 15,500  
1.3  ภาษีป้าย 1,200 600 1,000  
1.4  ภาษีสุรา 1,139,969.74 1,018,000 1,140,000  
1.5  ภาษีสรรพสามิต 2,746,723.59 2,500,000 2,743,000  
1.6  ภาษีธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - - -  
1.7  อากรฆ่าสัตว์ 7.50 - -  
1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน 

151,638.40 60,000 150,400  

1.9  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7,179,417.46 7,200,000 7,200,000  
1.10  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    27,575.94 18,000 27,000  
1.11  ค่าภาคหลวงแร่ 63,992.10 30,000 63,000  
1.12  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 62,351.19 50,000 62,000  
ข. รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร 
 1. หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และ
ใบอนุญำต 
 1.1  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ
กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

199,687.79 
26,019 

 
5,005 

76,400 
8,000 

 
6,000 

213,600 
26,600 

 
5,000 

 

 1.2  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร 1,300 2,000 2,000  
1.3  ค่าปรับผิดสัญญา 19,114 - 19,000  
1.4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 600 - 600  
 2.   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
2.2 ค่าเช่าพื้นที่สาธารณะ 

90,668.79 
67,308.79 

23,360 

30,000 
30,000 

- 

89,000 
66,000 
23,000 

 

3.หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 
3.1  ค่าขายแบบแปลน 

83,000 
80,800 

38,400 
20,000 

98,000 
80,000 

 

3.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 2,200 18,400 18,000  
ค.รำยได้จำกทุน  - -  
ง.เงินช่วยเหลือ 
1.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
2.หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

9,650,276 
9,650,276 

- 

9,300,000 
9,300,000 

- 

9,650,000 
9,650,000 

- 

 

รวมทั้งสิ้น 21,273,123.81 20,300,000 21,300,000  
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2.2  รำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน 
ด้ำน/แผนงำน จ่ำยจริง 

ปี 2554 
ประมำณกำร 

ปี 2555 
ประมำณกำร 

ปี 2556 
หมำยเหตุ 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 
      - แผนงานบริหารทั่วไป 
      - แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
3,584,340.08 

49,420 

 
6,500,040 

105,000 

 
8,425,320 

120,000 

 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
     -  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ 
        นันทนาการ 
      - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
         ชุมชน 
      - แผนงานการศึกษา 
      - แผนงานสาธารณสุข 
      - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      - แผนงานเคหะและชุมชน 

 
218,872 

 
165,784 

 
4,141,028 

169,600 
- 

940,285.60 

 
895,000 

 
331,000 

 
5,460,220 

907,000 
90,000 

1,426,408 

 
873,120 

 
425,000 

 
5,624,940 

170,000 
100,000 

2,113,220 

 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
      - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      - แผนงานการเกษตร 
      - แผนงานการพาณิชย์ 

 
1,506,300 

715,770 
- 

 
2,802,332 

412,000 
- 

 
2,031,400 

180,000 
- 

 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืนๆ 
      - แผนงานงบกลาง 

 
1,181,256 

 
1,371,000 

 
1,237,000 

 

รวม 12,672,652 20,300,000 21,300,000  
 
2.3   รำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวด จ่ำยจริง 
ปี 2554 

ประมำณกำร 
ปี 2555 

ประมำณกำร 
ปี 2556 

หมำยเหตุ 

1.  รำยจ่ำยงบกลำง 
2.  หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
3.  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว 
4.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
5.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
6.  หมวดเงินอุดหนุน 
7.  หมวดค่ำครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
8.  หมวดรำยจ่ำยอ่ืนๆ 
 

948,848 
2,971,891 

507,060 
7,577,254.71 

169,852.46 
2,198,697.60 

2,324,700 
24,514.96 

1,371,000 
4,557,320 

638,028 
7,683,720 

215,000 
2,128,400 
3,598,532 

18,000 

1,237,000 
5,658,060 
1,015,720 
8,455,020 

242,000 
2,246,400 
2,427,800 

18,000 

 

รวม 16,722,819 20,300,000 21,300,000  
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2.4 รำยจ่ำยอุดหนุนเฉพำะกิจ, เงินกู้, เงินจ่ำยขำดเงินสะสม (รำยจ่ำยท่ีไม่น ำไปตั้งงบประมำณ) 
จ่ำยจำก รำยกำร/แผนงำน ปี  2553 

(เป็นเงินบำท) 
ปี  2554 

(เป็นเงินบำท) 
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เงินจ่ายขาดจากเงิน 
     สะสม 

1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
    1.1.1 งานบริหารทั่วไป 
1.2  แผนงานการศึกษา 
    1.2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
    1.1.2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
   1.3.1 งานกีฬาและนันทนาการ 
1.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
   2.1.1 งานบริหารทั่วไป 
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
   2.2.1งานกีฬาและนันทนาการ 
   2.2.2งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
   2.3.1  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
   2.3.2 งานไฟฟ้าถนน 
   2.3.3 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.4.1งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   2.5.1  งานบริหารทั่วไป 
   2.5.2  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
2.6 แผนงานการเกษตร 
  2.6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

2,116,000 
 
 

1,144,500 
 
 

- 
 
 

- 
30,000 

 
 

- 
 

82,000 
- 
 

- 
 

161,820 
 

- 
 

- 

 
- 
 

1,443,408 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

10,000 
3,915,500 

 
 

483,572 
 
 

- 
- 
 
 

- 
 

414,800 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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จ่ำยจำก รำยกำร/แผนงำน ปี  2553 
(เป็นเงินบำท) 

ปี  2554 
(เป็นเงินบำท) 

   2.7.1  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2.8  แผนงานอุตสาหกรรมโยธา   
   2.8.1  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.9  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   2.9.1  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 

 
1,993,000 

 
10,500 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
รวม 5,537,820 5,109,946 

 
 
 

(นำยสุรเดช  ยังแสง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรต ำบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

------------------------------------------------------  
หลักกำร 

 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ยอดรวม    21,300,000   บาท 
 

แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้ 
1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม     8,425,320 บาท 
 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม        120,000 บาท 
2. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
 2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม     5,624,940  บาท 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม        170,000 บาท 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม     2,113,220 บาท 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        425,000 บาท 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม          100,000    บาท 
 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม        873,120 บาท 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     2,031,400     บาท 
 3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม        180,000     บาท 
4. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
 4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม     1,237,000     บาท 

 
เหตุผล 

 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เพ่ือสมาชิกสภา  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2556 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง   อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
------------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่ากลาง จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556 ไว้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอปัว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ข้อ  2.  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น  

21,300,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 
ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม     8,425,320 บาท 
 1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม        120,000 บาท 
2. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 
 2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม     5,624,940  บาท 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม        170,000 บาท 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม     2,113,220 บาท 
 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        425,000 บาท 
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม          100,000    บาท 
 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม        873,120 บาท 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     2,031,400     บาท 
 3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม        180,000     บาท 
4. ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน 
 4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม     1,237,000     บาท 

ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2547 

ข้อ  6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และมีหน้าที่
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
       
           ............................................      
     (นายสุรเดช  ยังแสง)      
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  
          อนุมัติ 
 
                      (ลงนาม)...................................... 
                      (นายจตุพร  ชนะศรี) 
                          นายอ าเภอปัว 
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ส่วนที่  3 
 

รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
 

อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
 
 

- ประมำณกำรรำยรับ 
 

- รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
 

- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมหน่วยงำน 
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ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

 
ก. รำยได้ภำษีอำกร    รวมทั้งสิ้น    11,436,400    บำท   แยกเป็น 
1. หมวดภำษีอำกร   รวม  11,436,400      บำท  แยกเป็น 
 1.1 ภำษีบ ำรุงท้องท่ี  จ านวน   34,500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นประกอบกับฐานข้อมูลรายรับปี 2553 สูงกว่าปีที่ผ่านมา
 1.2 ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน  15,500   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้มากข้ึน  

1.3 ภำษีป้ำย  จ านวน  1,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
เนื่องจากคาดว่าจะคาดว่าจะจัดเก็บเท่าเดิม 

1.4 อำกรกำรฆ่ำสัตว์  จ านวน  -   บาท ค าชี้แจง ไม่ประมาณการเนื่องจากไม่ได้จัดเก็บค่าอากรฆ่า
สัตว์แล้ว 
 1.5 ภำษีสุรำ  จ านวน  1,140,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา
เนื่อง จากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน  

1.6 ภำษีค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน     -      บาท ค าชี้แจง ไม่ประมาณการ
เนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร   

1.7 ภำษีสรรพสำมิต  จ านวน    2,743,000   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น  

1.8 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จ านวน 150,400   บาท  ค าชี้แจงประมาณ
การไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 

1.9 ภำษี ธุรกิจเฉพำะ  จ านวน 27,000  บาท   ค าชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่ากับปีที่ผ่านมา  
           1.10 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม   จ านวน  7,200,000   บาท   ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรได้เท่าเดิม 
 1.11 ภำษีจำกค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  62,000  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
 1.12 ภำษีจำกค่ำภำคหลวงแร่   จ านวน  63,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
ข. รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร      รวมทั้งสิ้น  213,600     บำท  แยกเป็น 
1. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต  รวม   26,600     บำท   แยกเป็น 

1.1 ค่าใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   จ านวน  5,000   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม 

1.2 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร   จ านวน 2,000   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน 
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1.3  ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 19,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่าน
มาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม 

1.4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  600  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม  
2. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  รวม  89,000   บำท   แยกเป็น  

2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน  66,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลง  

2.2 ค่าเช่าพื้นที่สาธารณะ จ านวน 23,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม 
3. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด    รวม   98,000   บำท แยกเป็น  
 3.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน   80,000     บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถขายแบบแปลนได้น้อยกว่าเดิม  
 3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน  18,000  บาท ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
ง. เงินช่วยเหลือ    รวมทั้งสิ้น  9,650,000    บำท  แยกเป็น 

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจำกรัฐบำล    รวมเป็น  9,650,000    บำท แยกเป็น  
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน   9,650,000    บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่าน

มาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
  



13 
 

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  00100 
แผนงำนบริหำรทั่วไป 00110  

 
 
 วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้งานด้านกฎหมาย และการจัดท านิติกรรมต่างๆของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
งำนที่ท ำ 
1.  งานบริหารทั่วไป 
2.  งานบริหารงานคลัง 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
1.  ส านักงานปลัด งบประมาณรวม         6,655,760 บาท 
2.  ส่วนการคลัง  งบประมาณรวม  1,769,560 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริหารทั่วไป 00100 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป 4,079,320 324,000 1,711,440 222,000 20,000 18,000 281,000 6,655,760 ส านักงานปลัด 00111 
2. งานบริหารงานคลัง 926,920 270,840 509,000 20,000 0 0 42,800 1,769,560 ส่วนการคลัง 00113 

รวม 5,006,240 594,840 2,220,440 242,000 20,000 18,000 323,800 8,425,320   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 
.................................................. 

รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 00100 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน  00120 
 
 
วัตถุประสงค ์
 

- เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
งำนที่ท ำ 
-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส านักงานปลัด   งบประมาณรวม  120,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริหารทั่วไป 00100 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

0 0 105,000 0 0 0 15,000 120,000 ส านักงานปลัด 00123 

รวม 0 0 105,000 0 0 0 15,000 120,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556 
.................................................. 

รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 

แผนงำนกำรศึกษำ  00210 
 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เยาวชน/นักเรียนด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
- เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
- งานระดับมัธยมศึกษา 
- งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส่วนการศึกษา  งบประมาณรวม  5,624,940 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 

แผนงานการศึกษา 00210 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

226,500 278,980 369,300 0 0 0 27,600 902,380 ส่วนการศึกษา 00211 

2. งานระดับก่อนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

0 0 2,821,160 0 1,791,400 0 0 4,612,560 ส่วนการศึกษา 00212 

3. งานระดับมัธยมศึกษา 0 0 110,000 0 0 0 0 110,000 ส่วนการศึกษา 00213 
4. งานการศึกษาไม่ก าหนด
ระดับ 

0 0 0 0 0 0 0 0 ส่วนการศึกษา 00214 

รวม 226,500 278,980 3,300,460 0 1,791,400 0 27,600 5,624,940   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 
แผนงำนสำธำรณสุข  00220 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
- เพ่ือควบคุมดูแลและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส านักปลัด  งบประมาณรวม  170,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  00200 

แผนงานสาธารณสุข  00220 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
สาธารณสุข 

0 0 5,000 0 0 0 0 5,000 ส านักงานปลัด 00221 

2. งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 
 

0 0 105,000 0 60,000 0 0 165,000 ส านักงานปลัด 00223 

รวม 0 0 110,000 0 60,000 0 0 170,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์  00230 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสเป็นไปอย่างทั่วถึง 
- เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาส 

 
งำนที่ท ำ 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
       -     ส านักงานปลัด  งบประมาณรวม  100,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

0 0 100,000 0 0 0 0 100,000 ส านักงานปลัด 00232 

รวม 0 0 100,000 0 0 0 0 100,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 
แผนงำนเคหะและชุมชน  00240 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
- เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสภาพแวดล้อมในต าบลป่ากลาง 
- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
- งานไฟฟ้าถนน 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส่วนการโยธา   งบประมาณรวม  2,113,220 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 
แผนงานเคหะและชุมชน 00240 

งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

425,320 141,900 842,000 0  0 30,000 1,439,220 ส่วนโยธา 00241 

2. งานไฟฟ้าถนน 0 0 70,000 0 200,000 0 0 270,000 ส่วนโยธา 00242 
3. งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

0 0 324,000 0 0 0 0 324,000 ส่วนโยธา 00244 

4. งานบ าบัดน้ าเสีย 0 0 80,000 0 0 0 0 80,000 ส่วนโยธา 00245 
รวม 425,320 141,900 1,316,000 0 200,000 0 30,000 2,113,220   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  00250 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

- ส านักปลัด  งบประมาณรวม   415,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 00250 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารงานท่ัวไป 
 

0 0 20,000 0 0 0 0 20,000 ส านักงานปลัด 00251 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

0 0 360,000 0 35,000 0 0 395,000 ส านักงานปลัด 00252 

รวม 0 0 380,000 0 35,000 0 0 415,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  00250 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

- ส่วนการศึกษา  งบประมาณรวม     10,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 00250 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

2. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

0 0 0 0 10,000 0 0 10,000 ส่วนการศึกษา 00252 

รวม 0 0 0 0 10,000 0 0 10,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 
.................................................. 

รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  00200 

แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  00260 
 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมให้แก่เยาวชน/นักเรียนด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
- เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
- งานระดับมัธยมศึกษา 
- งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
       -     ส่วนการศึกษา  งบประมาณรวม  873,120  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานกีฬาและนันทนาการ 0 0 345,000 0 30,000 0 0 375,000 ส่วนการศึกษา 00262 
2. งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

0 0 398,120 0 100,000 0 0 498,120 ส่วนการศึกษา 00263 

รวม 0 0 743,120 0 130,000 0 0 873,120   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 
ด้ำนเศรษฐกิจ  00300 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  00310 
 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าหรับให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
-  เพ่ือจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส่วนการโยธา  งบประมาณรวม  2,031,400 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านเศรษฐกิจ 00300 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 0 0 0 0 2,031,400 2,031,400 ส่วนโยธา 00312 

รวม 0 0 0 0 0 0 2,031,400 2,031,400   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนเศรษฐกิจ   00300 
แผนงำนกำรเกษตร  00320 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส านักปลัด  งบประมาณรวม  180,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านเศรษฐกิจ 00300 

แผนงานการเกษตร 00320 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานส่งเสริมการเกษตร 0 0 180,000 0 0 0 0 180,000 ส านักงานปลัด 00321 
รวม 0 0 180,000 0 0 0 0 180,000   
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2556 

.................................................. 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ด้ำนกำรด ำเนนิกำรอ่ืน    00400 
แผนงำนงบกลำง  00410 

 
 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
งำนที่ท ำ 

- งานงบกลาง 
 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
-  ส านักปลัด  งบประมาณรวม  1,237,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 
ด้านการด าเนินการอ่ืน  00400 

แผนงานงบกลาง 00410 
งาน เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง 
ช่ัวคราว 

ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด ุ

ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภณัฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

รวม หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1,237,000 ส านักงานปลัด 00411 
รวม 0 0 0 0 0 0 0 1,237,000   
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  รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
หน่วยงำน  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    7,640,760   บำท    แยกเป็น 
ก.   รำยจ่ำยประจ ำ    ตั้งจ่ำยไว้   รวม   7,344,760  บำท  
1.  หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ตั้งไว้ รวม  4,079,320 บาท 

 1.1  ประเภทเงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง    ตั้งจ่ายไว้  1,793,520 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน,ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง, เงินค่าตอบแทนพิเศษที่เพ่ิมขึ้น  ณ  วันที่  พฤษภาคม  2554  ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 
95  ข้อ  294   มีดังนี ้

  1.1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน   286,800    บาท  
   1.1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเงิน   311,520    บาท  
   1.1.3 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นเงิน   86,400    บาท 
             1.1.4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน        134,640    บาท 
  1.1.5 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน        110,160   บาท 
  1.1.6 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน          86,400    บาท 
   1.1.7 สมาชิกสภา อบต. จ านวน  9  คน เป็นเงิน       777,600  บาท  
 1.2  ประเภทเงินเดือนพนักงำน  ตั้งจ่ายไว้  1,944,760  บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลจ านวน  10  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95  ข้อ  293      
  1.2.1  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ตั้งไว้    384,720    บาท 
   1.2.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้   236,880 บาท 
   1.2.3   หัวหน้าส านักงานปลัด  ตั้งไว้     252,240    บาท 
   1.2.4   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน      ตั้งไว้    142,660   บาท 
   1.2.5   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งไว้     156,800   บาท 
   1.2.6 นักพัฒนาชุมชน       ตั้งไว้    226,660    บาท 
   1.2.7   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งไว้    120,540    บาท 
    1.2.8   เจ้าพนักงานธุรการ   ตั้งไว้     133,560    บาท 
    1.2.9  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้      120,540    บาท 
    1.2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งไว้     170,160    บาท 
 1.3  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ  ตั้งไว้  341,040 บาท แยกเป็น 
  1.3.1  ประเภทเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  239,640  บาท เพ่ือจ่าย
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96 ข้อ 296  ดังนี้ 
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  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 69,480   บาท  
  2. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จ านวน 70,320   บาท 

   3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน    20,520    บาท 
  4. เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน     20,520    บาท 
    5. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,520    บาท 
    6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน     38,280    บาท 
  1.3.2 เงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 7  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน  เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนประจ าต าแหน่ง  และการรับเงินประจ า
ต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 6  และระดับ 7  ตามหนังสือ  ที่ มท.0839.7/ว 251  ลงวันที่  
28  พฤษภาคม  2547  ตั้งไว้  42,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95 ข้อ 293 
  1.3.3  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ประกอบกับ หนังสือ ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.5/ ว11 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2554  ตั้งไว้ 59,400 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96   
ข้อ 297 ดังนี้  
  1.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11,400    บาท 
  2.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  8,880    บาท 
  3.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  29,040   บาท 
  4.  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน  2,520 บาท 
  5.  เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2,520 บาท 
  6.  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน   2,520    บาท 
  7.  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน   2,520    บาท 
2.  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว    ตั้งไว้   324,000   บำท 
 2.1  ประเภทค่ำจ้ำงช่ัวครำว  ตั้งไว้  192,240  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
   1.  คนงานทั่วไป  จ านวน   64,080  บาท  
   2.  พนักงานขับรถดับเพลิง    จ านวน   64,080  บาท 
   3.  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  64,080  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95 ข้อ 293    
 2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ  ตั้งไว้   131,760  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
   1.  คนงานทั่วไป  จ านวน   43,920  บาท  
   2.  พนักงานขับรถดับเพลิง    จ านวน   43,920  บาท 
   3.  พนักงานดับเพลิง  จ านวน  43,920  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556 -2558) หน้า 96  ข้อ 296        
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3.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  2,586,440  บำท 
      3.1 ค่ำตอบแทน ตั้งไว้ รวม  406,200 บำท   แยกเป็น      
 3.1.1 ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้   
50,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในกิจการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ป่ากลาง เช่น ข้าราชการหน่วยงานอื่น, พนักงานส่วนต าบล, สมาชิก อปพร.ประชาคม 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนา อบต.ป่ากลาง (พ.ศ.2556-2558) หน้า 97 ข้อ 299 
 3.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  91,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน 4 อัตรา ได้แก่  
  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ตั้งไว้   42,000  บาท 
  (2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ตั้งไว้   19,200  บาท  
  (3) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน     ตั้งไว้   15,000  บาท 
  (4) เจ้าพนักงานธุรการ      ตั้งไว้   15,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)   ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99 ข้อ 307   
  3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่ คณะผู้บริหารฯ, พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 303     
 3.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล, คณะผู้บริหารฯ และครอบครัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  
หน้า 99 ข้อ 308     
  3.1.5 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 100 ข้อ 311      
  3.1.6 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณี 
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96 ข้อ 295      
  3.2 ค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,450,000 บำท แยกเป็น 
 3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  180,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นการใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้ 
  (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่าย
เอกสาร, เย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารต่างๆ เช่น ข้อบัญญัติฯ แผนพัฒนาต าบล หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 100 ข้อ 312      
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    (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน การ
ฝึกอบรม, การประชุม, การเข้าร่วมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง, ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99 ข้อ 309      
         (3) ค่าจ้างเหมาและบริการ  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98   ข้อ   303 
  (4) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์   องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 100 ข้อ 313 
 3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น  ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  เช่น บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ในส านักงานและท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่ากลาง เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสียง
ตามสายของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104 ข้อ 330      
 3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้   320,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น   
 (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าของขวัญ, พิมพ์เอกสาร, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
ประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ อบต.ป่ากลางและเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที ่ 
28  กรกฎาคม  2548)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556-2558) หน้า 111 ข้อ  227 
      (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ฯ  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่  28 กรกฎาคม 
2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  หน้า 96   ข้อ  298 
  (3) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  10,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, น้ าดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนค่าย
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556- 2558) หน้า 73  ข้อ 197     
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  (4) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพาราระดับต าบล ตั้งไว้ 60,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพาราระดับต าบล   ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพาราระดับต าบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 53 ข้อ 89 
       (5) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการติดตายางพารา ระดับต าบล ตั้งไว้  50,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสด ุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการตดิ
ตายางพารา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 52 ข้อ 88 
 (6) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการดูแลรักษาบ ารุงแปลงเพาะพันธุ์ยางพาราของต าบล ตั้งไว้ 20,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ   ในการฝึกอบรมโครงการดูแลรักษาบ ารุงแปลง
เพาะพันธุ์ยางพาราของต าบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งานส่งเสริม
การเกษตร (00321)    ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556- 2558) หน้า 55 ข้อ 101 

  (7) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล ตั้งไว้  100,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานของ
คณะท างานศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)   
ตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556-2558) หน้า 55 ข้อ 98  
 (8) ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดโครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติดต าบลป่ากลาง (ชมรมม้งแห่งประเทศ
ไทย และชมรมม้งต าบลป่ากลาง) ตั้งไว้ 50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ าดื่ม ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 
- 2558) หน้า 61 ข้อ 132 

 3.2.4  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 900,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง, 
ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา อบต. ผู้บริหารฯ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ  เช่น การไปร่วมประชุม, อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 100 ข้อ 310  

 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี จ านวน 
15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ, ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดเวทีประชาคมและค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งค่าล้างอัดรูปการจัดเวทีประชาคมเป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 92 ข้อ 279 
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 (3) ค่าใช้จ่ายส าหรับ กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/สภากาแฟ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าขนม, น้ าดื่ม, อาหาร, อาหารว่าง, ค่าป้าย, ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ   ในการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/อบต.
พบประชาชน ในการรองรับปัญหาความต้องการต่างๆ หรือการบริการเคลื่อนที่ เช่น การบริการจัดเก็บภาษี เป็น
ต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไป (00251) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 93 ข้อ 283 
  (4) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  ตั้งไว้  30,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 97 ข้อ 302   
   (5) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการศึกษาดูงานพัฒนากลุ่มอาชีพและการปฏิบัติงาน ตั้งไว้  150,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร/น้ าดื่ม, ค่าจ้างเหมารถ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าของที่ระลึก, ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ฯลฯ ในการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของผู้บริหารฯ, สมาชิกสภาฯ, ผู้น าชุมชน, ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆใน
ต าบล, ตัวแทนกลุ่มองค์กรในต าบล, กลุ่มสตรีระดับต าบล, พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
หน้า 53  ข้อ 90     

 (6) ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. ตามค าสั่งของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 112 ข้อ 229 

 (7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก เป็นต้น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
(00221)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 70 ข้อ 179    

  (8) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก หมู่ที่ 1  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 52 ข้อ 86 

 (9) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องเงิน หมู่ที่ 2  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเครื่องเงิน บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 55 ข้อ 103 

 (10) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมถุงคาร์บอน หมู่ที่ 3  ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุถุงคาร์บอน เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 55 
ข้อ 102 
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 (11) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ และปลาดุก หมู่ที่ 4 ตั้งไว้  30,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ  ลูกปลาดุก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบ ปลาดุก  หมู่ที่ 4  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 52 ข้อ 86 

 (12) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าวัสดุ ลูกกบ และ ลูกปลาดุก ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ ปลาดุก หมู่ที่ 5   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 52 ข้อ 86 

 (13) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  30,000  บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุ ลูกหมู ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 52 ข้อ 86 

  (14) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสงเคราะห์ผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ประชาชน ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มเครื่องกันหนาว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 57 ข้อ 
113  

 (15) ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
เลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 57 ข้อ 113 

 3.3  ค่ำวัสดุ  ตั้งไว้รวม  730,240 บำท แยกเป็น 
 3.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้

ส านักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายาลบ
ค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เครื่องค านวณเลข  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 103 ข้อ 324    
  3.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 44,000 บาท แยกเป็น 
  (1) ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์  เครื่องใช้ ในการประกอบอาหาร เช่น สิ่งของเครื่องใช้ในการท าความ
สะอาด ส านักงานฯ และห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , แปรง, ไม้ถูพ้ืน, สบู่, ผงซักฟอก, น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ดกระจก, 
น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103 ข้อ 326   

  (2) ค่าน้ าดื่ม  ตั้งไว้ 24,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชนและผู้มาเยือน
และใช้บริการผู้เข้าร่วมประชุม ณ องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103 ข้อ 326 

  3.3.3 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  40,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ส าหรับติดตั้ง ณ ส านักงานที่ท าการ อบต. งานกิจการของ อบต. เช่น หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  บัล
ลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 105 ข้อ 333 
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  3.3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. ป่ากลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video 
disk   โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ  324    

    3.3.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้  151,240  บาท แยกเป็น 
  (1) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุที่ใช้

ในการโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เช่น วารสารประชาสัมพันธ์ผลงานประจ าปี แผ่นการ์ด  แผ่นดิสก์  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าล้างอัดรูปประกอบกิจกรรมโฆษณาเผยแพร่ ใช้ในการและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98   ข้อ  303 
   (2) ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้  51,240 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และส าหรับที่ท าการ อบต.ป่า
กลาง จ านวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 64   ข้อ  144 

        3.3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ของอบต.  เครื่องพ่น
หมอกควัน  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104   ข้อ  328  
  3.3.7 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้รวม 120,000 บาท แยกเป็น 

 (1)  ค่าน้ ายาเคมีส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน  ตั้งไว้  60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมี
ส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ในการก าจัด ยุงลาย  ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็นพาหะน าโรคต่างๆในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2556-2558) หน้า 70  ข้อ  180   

 (2) ค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย  ตั้งไว้  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าทรายอะเบท ส าหรับ
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย  แมลงพาหะน าโรค ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
ป้องกันโรคติดต่อ  เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  หน้า 70  ข้อ  179      

  (3) ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก  ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ ายาค่าเชื้อไข้หวัดนก
ส าหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน ตามหนังสือที่  มท 0839.3/567  ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2549  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 72  ข้อ 192    

 (4)  ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ ตรวจสารเสพติด  ตั้งไว้ 15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสาร
เสพติดในร่างกาย ส าหรับสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงติดสารเสพติดในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 61 ข้อ 131    
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 (5)  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ส าหรับอาสาสมัครปศุสัตว์หมู่บ้านใช้ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหกหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 70 ข้อ 181  

  3.3.8 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 104  ข้อ  330 

        3.3.9 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง พันธุ์ไม้ 
จอบ เสียม พร้า ฯลฯ ส าหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558)      
หน้า 103 ข้อ 327 
  3.3.10 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้รวม 35,000 บาท แยกเป็น 

  (1)  น้ ายาเคมีส าหรับเติมถังดับเพลิง  ตั้งไว้ 5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเติมน้ ายาส าหรับเครื่อง
ดับเพลิงของส านักงาน อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
หน้า 95   ข้อ  291      
              (2) วัสดุป้ายพระบรมฉายาลักษณ์  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุป้ายพระ
บรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชและในวโรกาส 12 
สิงหามหาราชินี และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ฯลฯ ให้ประชาชนได้ชมพระบารมีร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
และเป็นไปตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1224  ลงวันที่ 22 เมษายน 2552  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 93   ข้อ  286 
 

4.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค    ตั้งไว้รวม 222,000   บำท 
 4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และไฟสาธารณะส่วนเกิน 10 % ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 101 ข้อ 314      
 4.2 ประเภทค่าไปรษณีย์   ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์ยากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 101  ข้อ  316    
 4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์  ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย  
ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์ ในส านักงาน อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 101   
ข้อ 315     
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 4.4 ประเภทการบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 102,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าโทรสาร [Facsimile] 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต [internet] และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ ของส านักงาน อบต.ป่ากลาง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 101 ข้อ 317    
 

5.   หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม  115,000  บำท  แยกเป็น 
 5.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งไว้
รวม 115,000  บาท  แยกเป็น 
 5.1.1  อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตั้งไว้ 60,000 บาท ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพ่ือส าหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่า
ด าเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท เพื่อให้ อสม.ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
  (1)  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
  (2)  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 
  (3)  การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 70  ข้อ  182     

 5.1.2 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน 
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป    ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
(00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 58 ข้อ 117     

 5.1.3 อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง  ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงการร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอ าเภอปัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
ปรากฏใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 59 ข้อ 118     

 5.1.4 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาเพชร (บริการจัดหาข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอปัว) ต้ังไว้ 
10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอปัวใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 102 ข้อ 320     

 5.1.5 อุดหนุนกาชาดจังหวัดน่าน โครงการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยของประชาชนจังหวัด
น่าน ประจ าปี 2556 ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกาดชาดจังหวัดน่าน โครงการบรรเทาทุกข์
ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยของประชาชนจังหวัดน่าน ประจ าปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 304 

 
6. หมวดรำยจ่ำยอ่ืน   ตั้งไว้รวม  18,000    บำท 
 6.1 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา  ตั้งไว้   18,000 บาท ดังนี้ 

 6.1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน 18,000 บาท ในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 101 ข้อ 319      
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ข.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน   ตั้งจ่ำยไว้    รวม   296,000   บำท 
1.  หมวดค่ำครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   ตั้งไว้  296,000 บำท 

1.1 ค่ำครุภัณฑ์   ตั้งไว้   296,000   บำท 
 1.1.1  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้  181,000  บำท  แยกเป็น 
  (1) ค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที สามารถสั่งพิมพ์งานผ่าน
ระบบเครือข่ายได้ หน้าจอระบบสัมผัส เมนู ภาษาไทย ท าส าเนาต่อเนื่องได้ 999 ชุด ย่อขยาย 25% - 400% ถาด
ใส่กระดาษ 2 ถาด กลับส าเนา หน้า-หลัง อัตโนมัติ จัดเรียงชุดอัตโนมัติ พร้อมตู้รองเครื่องแบบล้อเลื่อน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325 

 (2) ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร ขนำด 2 บำน  จ ำนวน  2 ตู้ ตั้งไว้ 10,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน  จ านวน  2 ตู้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325  

 (3) ค่ำจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ชั้น จ ำนวน 1 หน่วย ตั้งไว้ 5,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ชั้นเก็บแฟ้ม ขนาด 2 ชั้น จ านวน 1 หน่วย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325  

 (4) ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้  ตั้งไว้ 5,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เอกสารท างาน 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325 

 (5) ค่ำจัดซื้อตู้เก้ำอี้ท ำงำนระดับ 7 จ ำนวน 2 ตัว  ตั้งไว้ 10,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างานระดับ 7 จ านวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325  

 (6) ค่ำจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จ านวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325 

 (7) ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 150 ตัว ตั้งไว้ 30,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325 

 (8) ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีพักคอย 4 ที่นั่ง จ ำนวน 4 ชุด ตั้งไว้ 16,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพัก
คอย 4 ที่นั่ง จ านวน 4 ชุด เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103 
ข้อ 325 
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 1.1.2  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้  40,000  บำท  แยกเป็น   
  (1) จอรับภำพ จ ำนวน 1 ตัว ตั้งไว้  40,000  บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ จ านวน 1 
ตัว มีคุณสมบัติดังนี้ 
  -  จอภาพมีขนาด 4:3 , 120" x 160" , Dimension 305 x 406 cm , Surface : Matte White  
  - เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า- มอเตอร์ 
    ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกต าแหน่ง 
    และจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด 
  - มีอุปกรณ์ควบคุม 3-POSITION CONTROL SWITCH เพ่ือควบคุมการหยุดของจอภาพได้ทุก 
    ต าแหน่ง 

  - เนื้อจอสีขาว ท าจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีด าทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและ 
    สามารถท าความสะอาดได้ 

  - กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน 
  - ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 105 ข้อ 338 
 1.1.3  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้  10,000  บำท  แยกเป็น   
  (1) ตู้ล ำโพงขยำยเสียงพกพำ จ านวน 1 ตัว ตั้งไว้  10,000  บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล าโพง
ขยายเสียงพกพา จ านวน 1 ตัว มีคุณสมบัติดังนี้  
  -  ตู้ล าโพงเอนกประสงค์มีภาคขยายในตัว พร้อมไมค์ลอยชนิดมือถือ 2 ตัว สามารถปรับเอ็คโค่ได้ 
  - ล าโพงเสียงทุ้มขนาด 10 นิ้วก าลัง 200-600วัตต์ 
   - สามารถปรับเสียงทุ้มแหลมของดนตรีได้ 
  - สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้ในตัวเครื่อง 
  - สามารถอ่านสัญญาณเสียงจาก USB และ SD CARD ได ้
  - แบตเตอรี่ใช้งานได้ 2-3 ชั่วโมง / ไมค์ ใช้ถ่าน 9 V. จ านวน 1 ก้อนต่อตัว 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 105   ข้อ 338 
 1.1.4  ประเภท ครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง  ตั้งไว้  15,000  บำท  แยกเป็น 
  (1) ค่ำจัดซื้อชุดดับเพลิง ตั้งไว้ 15,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 94 ข้อ 288 
 1.1.5  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000  บำท  แยกเป็น 
  (1) ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 50,000 บำท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 58 ข้อ 115 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2556 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
หน่วยงำน  ส่วนกำรคลัง 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น      1,769,560   บำท   แยกเป็น 
ก. รำยจ่ำยประจ ำ      ตั้งจ่ำยไว้     รวม   1,726,760 บำท  
1.  หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ตั้งไว้ รวม   926,920 บำท 
 1.1  ประเภทเงินเดือน  ตั้งไว้  757,480 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลจ านวน 4  
อัตรา  ได้แก่ 

 1.1.1  หัวหน้าส่วนการคลัง         ตั้งไว้  223,600  บาท 
 1.1.2  นักวิชาการการเงินและบัญชี   ตั้งไว้  207,660  บาท 
 1.1.3  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ตั้งไว้  151,320  บาท 
 1.1.4  เจ้าพนักงานพัสดุ    ตั้งไว้  174,900  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 95   ข้อ  293     
 1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้  145,920 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลจ านวน  4  อัตรา    ได้แก่  
  1.2.1  หัวหน้าส่วนการคลัง    ตั้งไว้    4,080  บาท 
  1.2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี    ตั้งไว้  15,120  บาท 

 1.2.2  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ตั้งไว้  51,600  บาท 
 1.2.4  เจ้าพนักงานพัสดุ    ตั้งไว้  75,120  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96   ข้อ  296 
      1.3  ประเภทเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ   ตั้งไว้   23,520   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลจ านวน 3  อัตรา  ได้แก่ 

 1.3.1  นักวิชาการการเงินและบัญชี   ตั้งไว้  5,040  บาท 
 1.3.3  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ตั้งไว้  8,880  บาท 
 1.3.2  เจ้าพนักงานพัสดุ    ตั้งไว้  9,600  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 96   ข้อ 297  
2.  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว     ตั้งไว้    270,840    บำท 
 2.1  ประเภทค่ำจ้ำงช่ัวครำว  ตั้งไว้  211,560   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 2  อัตรา ได้แก่ 
  2.1.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     ตั้งไว้  105,780   บาท  
  2.1.2  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ      ตั้งไว้  105,780   บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 95   ข้อ 293  
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 2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ  ตั้งไว้   59,280   บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ 
  2.2.1  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    ตั้งไว้  29,640   บาท  
  2.2.2  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ      ตั้งไว้  29,640   บาท  
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96   ข้อ 296 
3.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  509,000  บำท 
      3.1  ค่ำตอบแทน ตั้งไว้  229,000  บาท  
 3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  ตั้งไว้  100,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนต าบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99   ข้อ 308 
 3.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตั้งไว้ 5,000  บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 100   ข้อ 311  

   3.1.3  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งจ่ายไว้   5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99   ข้อ 308 

 3.1.4 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน  ตั้งไว้  99,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน  4  อัตรา ได้แก่ 

 (1)  หัวหน้าส่วนการคลัง      ตั้งไว้   36,000  บาท 
 (2)  นักวิชาการเงินและบัญชี    ตั้งไว้   28,800  บาท 
 (3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ตั้งไว้   19,200   บาท 
 (4)  เจ้าพนักงานพัสดุ     ตั้งไว้   15,000   บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 99   ข้อ 307  
 3.1.5 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96 ข้อ 295      

  3.2  ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้รวม  180,000 บำท  แยกเป็น 
      3.2.1  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  ตั้งไว้ 110,000   บำท เพื่อจ่ำยเป็น 
 (1) ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้   50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน ต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในการเข้ารับการอบรมและการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 99   ข้อ 309  
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               (2) ค่าจ้างเหมาและบริการ  จ านวน  60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99  ข้อ 306 
 3.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น คา่
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนการคลัง เช่น บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในส านักงาน
และท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนการคลัง เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556 - 2558) หน้า 104 ข้อ 330 
 3.2.3 ประเภทรำยจ่ำย เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  ตั้งไว้  
50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
หน้า 100   ข้อ 310  
 3.3  ค่ำวัสดุ  ตั้งไว้รวม  100,000  บำท  แยกเป็น 

 3.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้
ส านักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายาลบ
ค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เครื่องค านวณเลข  น้ าดื่มสะอาด  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 103   ข้อ 324  
 3.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. ป่ากลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video 
disk   โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103  ข้อ 324 
4.  หมวดค่ำสำธำรณูปโภค    ตั้งไว้รวม  20,000   บำท 

 4.1  ประเภทค่าไปรษณีย์   ตั้งไว้   20,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  
และค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 101  ข้อ 316  

 
ข.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน   ตั้งจ่ำยไว้   รวม   42,800  บำท 
1. หมวดค่ำครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง   ตั้งไว้  42,800   บำท 

1.1 ค่ำครุภณัฑ์   ตั้งไว้  42,800  บำท 
 1.1.1  ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ตั้งไว้   15,000   บำท  แยกเป็น  
      (1) ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2  บำน  จ ำนวน  2  ตู้  ตั้งไว้  10,000   บำท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เก็บเอกสาร 2  บาน  จ านวน  2  ตู้  ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิ่นแล้ว  ซึ่ง
เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ 325 
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 (2)  ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร  4  ลิ้นชัก   จ านวน  1  ตู้  ตั้งไว้  5,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เก็บเอกสาร 4  ลิ้นชัก  จ านวน  1  ตู้  ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิ่นแล้ว  
ซึ่งเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103  ข้อ 325 

1.1.2  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 27,800 บำท 
 (1)  ประเภทคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 26,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจ า หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz 
จ านวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 
หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 
1 หน่วย  
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 103  ข้อ 325 
 (2) ประเภทเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  ตั้งไว้  1,800 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประเภทเครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 750 VA มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2555  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 103  ข้อ 325 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2556 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
หน่วยงำน  ส่วนโยธำ 

……………………………………………… 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    4,144,620    บำท แยกเป็น 
ก. รำยจ่ำยประจ ำ      ตั้งจ่ำยไว้     รวม   2,083,220     บำท  
1.  หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ตั้งไว้ รวม   425,320   บำท 

 1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้    412,300 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95  ข้อ  294   มีดังนี ้
 1.1.1  เงินเดือนหัวหน้าส่วนโยธา  ตั้งไว้    236,880   บาท 
 1.1.2  เงินเดือนนายช่างโยธา   ตั้งไว้    175,420    บาท 
 1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้   11,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารองชีพชั่วคราวให้แก่ นายช่างโยธา 
จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96   ข้อ  296    
        1.3  ประเภทเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ    ตั้งไว้ 1,320  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามวุฒิให้แก่ นายช่างโยธาตั้ง
ไว้  6,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557) หน้า 110  ข้อ  225 
2.  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว  ตั้งไว้  141,900  บำท 
 2.1  ประเภทค่ำจ้ำงช่ัวครำว  ตั้งไว้  123,900  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 95   
ข้อ  293   
 2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ  ตั้งไว้  18,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96  
ข้อ  296    
3  หมวดค่ำตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ   ตั้งไว้ รวม 1,316,000 บาท  แยกเป็น 
 3.1 ค่ำตอบแทน   ตั้งไว้รวม   92,000   บาท  แยกเป็น 
 3.1.1  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99  ข้อ  308 
    3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 100  ข้อ  311 
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   3.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน  1 อัตรา ได้แก่ 

 (1)  หัวหน้าส่วนส่วนโยธา      ตั้งไว้   36,000 บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99  ข้อ  307  
   3.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้   6,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา

บุตรของพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 303 

 3.1.5 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ประจ าปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา อบต.ป่ากลาง (พ.ศ.2556-2558) หน้า 96 ข้อ 295      

3.2  ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้รวม 934,000 บาท  แยกเป็น 
 3.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  464,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นการใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้ 
  (1)  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 99 ข้อ 309    
  (2) ค่าเช่าที่ฝังกลบขยะ จ านวน  30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ฝังกลบขยะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 190    
 (3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
จัดเก็บขยะในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 83 ข้อ 239   
 (4) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า รดน้ าต้นไม้ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ต้ัง
ไว้ 54,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา บริการจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99 ข้อ 306 
 (5) ค่าจ้างเหมาขุด  เกลี่ยแต่ง บ่อขยะ  และฝังกลบขยะ ตั้งไว้ 40,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาขุด เกลี่ยแต่งบ่อขยะ และฝังกลบขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99 ข้อ 306 
 (6) ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ าในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ตั้งไว้  
50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ าในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
(จ้างเหมาเป็นครั้งๆ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบ าบัดน้ าเสีย (00245) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99  ข้อ  306 
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 (7) ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้าง
เหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบ าบัดน้ าเสีย (00245) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 99  ข้อ  306 
 (8) ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
สอบเขตรังวัดที่ดิน ในพ้ืนที่ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 102  ข้อ 321 
 3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 440,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
 (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  เช่น บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ 
ในส านักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนโยธา เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, 
รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสียงตามสายของ อบต.และหมูบ่้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104 ข้อ 330 
  (2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  320,000  บาท แยกเป็น  
  (2.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 68 ข้อ 169 
  (2.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้านคนจน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 
57  ข้อ  112 
  (3) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104  ข้อ  330 
 3.2.3  ประเภทรายจ่าย  เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้  
30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
 (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า เบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 100   ข้อ  310    
 3.3 ค่ำวัสดุ    ตั้งไว้รวม 290,000  บาท  แยกเป็น 
 3.3.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนโยธา ในองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส านักงาน  ต่าง ๆ  
เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายาลบค าผิด  ลวดเสียบ
กระดาษ  ลวดเย็บ  กาว เทปกาว  กุญแจ  เครื่องค านวณเลข  น้ าดื่มสะอาด  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 103  ข้อ 324    
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 3.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้า และวิทยุ 
ส าหรับติดตั้งที่สาธารณะ หมู่บ้าน และกิจการของ อบต . เช่น หลอดไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  บัลลาร์ท  
สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 105   ข้อ  333 
 3.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. ป่ากลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video 
disk  โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103   ข้อ  324 
 3.3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในการก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 104 ข้อ 329 
 
4   หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้รวม   200,000  บำท   
 4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรเอกชน  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์   
ตั้งไว้รวม 200,000  บาท  ดังนี้ 
 4.1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
แยกเป็น 
  (1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน 
(00242) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 46 ข้อ 58    
  (2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าขยาย
เขตไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 46 ข้อ 58 
   

ข.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ตั้งไว้รวม  2,061,400   บำท  แยกเป็น 
1  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    ตั้งไว้รวม  2,061,400  บำท    แยกเป็น 
 1.1  ค่ำครุภัณฑ์    ตั้งไว้รวม  30,000 บำท  แยกเป็น 
 1.1.1 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ำยรูป 
จ านวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240) งานบริหาร บริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 303 
 1.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหำพิกัด GPS แบบ
อิเลคทรอนิคส์ จ านวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 98 ข้อ 303 
  1.2  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง   ตั้งไว้รวม   2,031,400   บำท   แยกเป็น 
  1.2.1 ประเภทค่ำติดตั้งระบบประปำและอุปกรณ์ ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารส านักงาน อบต.ป่ากลาง หลังใหม่ และขยายต่อเติมใน
ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  (00312)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 42 ข้อ 41 
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  1.2.2 ประเภทท่ีดิน ตั้งไว้ 130,000 บำท แยกเป็น 
  (1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส านักงาน อบต.ป่ากลาง หลังใหม่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนที่หน้า อบต.ป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 113   
ข้อ 232 
  (2) โครงการปรับพ้ืนที่สนามบิน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
สนามบิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 906.00 เมตร ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 113   
ข้อ 232 
  1.2.3 ประเภทอำคำร ตั้งไว้ 65,000 บำท แยกเป็น 

 (1) โครงการก่อสร้างสถานที่ส าหรับแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตาหลวง  ตั้งไว้ 
15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างสถานที่ส าหรับแปรงฟันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตาหลวง ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(00312)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 67  ข้อ 160 

(2) โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างห้องเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง ตั้ง 
ไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาระหว่างห้องเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาหลวง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  (00312)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 67  ข้อ 161 
  1.2.4 ประเภทถนน ตั้งไว้ 1,346,400 บาท แยกเป็น 
  (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูคา หมอน 4) บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 
ตั้งไว้ 260,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูคา หมอน 4) บ้านห้วย
สะนาว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 35 ข้อ 14  
  (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปบ้านหมอสว่าง ไปบ้านนายไท) บ้านค้างฮ้อ 
หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 325,600 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปบ้านหมอสว่าง ไป
บ้านนายไท) บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 37 ข้อ 21 
  (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเข้าป่าสุสานเพิ่มเติม) บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตั้งไว ้
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านภูคา หมอน 4) บ้านห้วยสะนาว 
หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 
ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 34 ข้อ 5 
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  (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปอ่างหก) บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 
250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปอ่างหก) บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 34 ข้อ 7 
  (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 (สายหน้าหอประชุมทิศ
ตะวันออก) ตั้งไว้ 310,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 
(สายหน้าหอประชุมทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 35 ข้อ 13 
 1.2.5 ประเภทชลประทำน ตั้งไว้ 390,000 บำท แยกเป็น 
  (1)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 330,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ าเปิน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง ขอบนอกถึง
ขอบนอก 0.70 เมตร ขอบในถึงขอบใน 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ความลึกตามแบบของ อบต. ก าหนด พร้อม
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2556-2558) หน้า 87 ข้อ 256 
  (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านป้าปุ๊ดถึงสระห้วยทรายขาว
น้อย) บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 60,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
หน้าบ้านป้าปุ๊ดถึงสระห้วยทรายขาวน้อย) บ้านจูน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง ขอบนอกถึงขอบนอก 0.60 เมตร ขอบในถึง
ขอบใน 0.40 เมตร ยาว 34.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ตามแบบ อบต. ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 88 ข้อ 263 
 

………………………………………………………….. 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2556 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

รำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
หน่วยงำน  ส่วนกำรศึกษำ 

 

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น    6,508,060   บำท แยกเป็น 
ก. รำยจ่ำยประจ ำ  ตั้งจ่ำยไว้  รวม   6,480,460  บำท  
1. หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  ตั้งไว้ รวม    226,500  บำท 

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน  ตั้งไว้  188,580  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นักวิชาการศึกษา
จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 95 ข้อ 293 

1.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้   9,120   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารองชีพชั่วคราวให้แก่ นักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 96 ข้อ 296 

1.3  ประเภทเงินเพิ่มตำมคุณวุฒิ ตั้งไว้     28,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามวุฒิให้แก่นักวิชาการ
ศึกษา จ านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 96 ข้อ 296 
2.  หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว   ตั้งไว้ 278,980   บำท 
 2.1 ประเภทค่ำจ้ำงช่ัวครำว  ตั้งไว้  84,700 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 95  ข้อ 293 
 2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้ 194,280 บาท แยกเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่ารองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ได้แก่  
  1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน  1  อัตรา  ตั้งไว้   38,280  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 
หน้า 96 ข้อ 296 

 2. ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  13  อัตรา ตั้งไว้  156,000  บาท (ส่วนที่เกินจากที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นโอนให้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 96 ข้อ 296 
3.  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ 4,043,580  บำท 
      3.1  ค่ำตอบแทน ตั้งไว้  96,800 บาท  

 3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  ตั้งไว้  20,000 บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
ให้กับพนักงานส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 99 ข้อ 308 

 3.1.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 100 ข้อ 311 
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     3.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ตั้งจ่ายไว้  8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 98 ข้อ 303 

 3.1.4 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน  ตั้งไว้  28,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
จ านวน  1  อัตรา ได้แก่  นักวิชาการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) หน้า 99   ข้อ 307  
 3.1.5 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าป)ี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) หน้า 96 ข้อ 295     

  3.2  ค่ำใช้สอย   ตั้งไว้รวม  2,038,520 บาท แยกเป็น 
 3.2.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 991,400 บาท แยกเป็น 
  (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 45,000 เพ่ือ จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในการเข้ารับการอบรมและการประชุมสัมมนาต่างๆ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) หน้า 99 ข้อ 309  

(2)  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.  ตั้งไว้  946,400 บาท แยกเป็น 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง นักเรียน 170 คน 280 วัน เป็นเงิน 618,800 บาท 

                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง นักเรียน  90 คน 280 วัน  เป็นเงิน 327,600 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง (ศพด.) 260 คน ๆ ละ 13 บาท/วัน 
จ านวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 62 ข้อ 135 
 3.2.2 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในส านักงานและท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ตามแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 - 2558) หน้า 104 ข้อ 330 
 3.2.3   ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  ตั้งไว้รวม 863,120 บาท แยกเป็น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 78 ข้อ 217  

  (2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี   ตั้งไว้ 368,120 บาท แยกเป็น 
 (2.1) ค่าจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง (บ้านน้ าเปิน หมู่ที ่1, บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 และบ้านสวนทราย หมู่ที่ 6) ต าบลป่ากลาง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 77 ข้อ 211 
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 (2.2) ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ตั้งไว้ 20,000 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานเทศกาล หรือประเพณีปีใหม่เมี่ยน บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 77 ข้อ 212 
 (2.3) งานประเพณี กินสะโหลดตีพิ  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ้านตาหลวง หมู่ที ่ 5 ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 77 ข้อ 213 
 (2.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ 30,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและพิธีการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการในต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าหมู่บ้านในต าบลป่ากลาง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 78 ข้อ 214 
 (2.5) ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าที่ต าบลป่ากลางและเจ้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้และบวงสรวง เจ้าที/่เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง ประจ าต าบลป่า
กลาง และเจ้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 78 
ข้อ 216 
 (2.6) ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านจูน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านจูน ฯลฯ หมู่ที่ 4 ต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 93 ข้อ 175 
 (2.7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของกว่าง/จัดงานชมพูภู
คาบาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ าดื่ม ค่ารถในการน าประชาชน
ร่วมงาน การออกร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของต าบลป่ากลาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 92 ข้อ 171 
 (2.8) ค่าใช้จ่ายในการประกวดธิดาดอย ตั้งไว้ 13,120 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การส่งธิดาดอยเข้าประกวด เช่น งานกาดชาด งานลอยกระทง งานเทศกาลโลกของกว่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 79 ข้อ 220 

  (2.9) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน กระดาษ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 78   ข้อ 218 
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  (2.10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมสามเผ่าต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ 
60,000 บาท เพ่ือจ่ายในการจัดฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้าน หมอขวัญ ของเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่าลั๊วะ เป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทน
วิทยากร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 80 ข้อ 224 

  (2.11) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 80 ข้อ 224 

 (3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ ต่างๆ ตั้งไว้ 45,000 บาท แยกเป็น 
 (3.1) ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็กในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในต าบลป่ากลาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 79 ข้อ 127 
  (3.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรับ
เกียรติบัตรส าหรับเด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กต าบลป่ากลาง ค่าเช่าชุดครุยเด็ก ค่าเกียรติบัตร วัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 80 ข้อ 132 

  (4)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้รวม 265,000 บาท แยกเป็น 
 (4.1)  ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ า
ดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัดสถานที่-
สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสด/ุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ส าหรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 74 ข้อ 
199  
 (4.2) ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน ไปประกวดหรือแข่งขันนอก
สถานที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารส าหรับนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬาเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันในงานต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาในเทศกาลปีใหม่ม้ง ,การ
แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ, การแข่งขันในระดับจังหวัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
หน้า 74 ข้อ 200 
 (4.3) ค่าจัดการแข่งขันกีฬาอ้ิวเมี่ยนประจ าปีต าบลป่ากลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัด
สถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสด/ุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ส าหรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 75 ข้อ 
202  
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 (4.4)  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดฝึกอบรมโครงการฝึกสอนนักกีฬาระดับต าบล ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าน้ าดื่ม ค่าอาหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 76 ข้อ 207 
 (4.5) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งนักกีฬาแอโรบิคต าบลป่ากลางเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
ระเบียบกฎหมายได้ก าหนดให้จ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 75 ข้อ 
201 
  (4.6) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลป่ากลาง   ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็น ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัด
สถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ส าหรับการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 65 ข้อ 
151 
                (4.7) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166 ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงิน
รางวัล, ค่าจัดสถานที่-สนามแข่งขัน, ค่าบ ารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสด/ุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
ส าหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในต าบลป่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 76 ข้อ 210 
 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้  175,000  บาท  แยกเป็น 
 (5.1) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมระเบียบวินัยเยาวชนลูกเสือด้วย
กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  ตั้งไว้ 25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 66 ข้อ 157 
 (5.2)  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยม 
ป่ากลาง  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หนา้ 81 ข้อ 230 
 (5.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายในกิจกรรมเข้าค่ายของเยาวชน/นักเรียน เป็น
ค่าอาหาร, น้ าดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา  (00213) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 73  ข้อ 194 
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 (5.4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ตั้งไว้ 30,000  บาท  เพ่ือจ่ายในกิจกรรมเข้าค่ายของเยาวชน/นักเรียน เป็นค่าอาหาร,น้ า
ดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 73 ข้อ 194 
 (5.5)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ ค่ายวิชาการ ของโรงเรียนป่า
กลางมิตรภาพที่ 166 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 63 ข้อ 138 
 (5.6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
นักเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายในโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอนนักเรียนทุกช่วงชั้น เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) 
หน้า 63 ข้อ 140 
 (5.7) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ตั้งไว้ 15,000 
บาท เพ่ือจ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ าดื่ม ของผู้เข้ารับ
การอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2556-2558) หน้า 63 ข้อ 139 
 (5.8) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือ
จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
น้ าดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) หน้า 64 ข้อ 141 
 3.2.4 ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
144,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 100  ข้อ 310 
 (2) โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปี 2556  ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร/น้ าดื่ม, ค่าจ้างเหมารถ, ค่าเช่าที่พัก, ค่าประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ทัศนะศึกษาดูงานของผู้บริหารฯ, พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 53 ข้อ 90 
 



65 
 

(3) ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  39,000 บาท แยกเป็น 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง จ านวน 9 คน เป็นเงิน 27,000 บาท 

                         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  จ านวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จ านวน 13 คน ๆ ละ 3,000 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 113 ข้อ 232 
 (4) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่วัฒนาธรรมท้องถิ่น  
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร  ค่าน้ าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 82 ข้อ 237 
 3.3 ค่ำวัสดุ   ตั้งไว้รวม  1,908,260 บำท แยกเป็น 

 3.3.1 ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้
ส านักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ ายาลบ
ค าผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เครื่องค านวณเลข  น้ าดื่มสะอาด  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)   ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 103 ข้อ 324 

 3.3.2  ประเภทวัสดุกีฬำ  ตั้งไว้ 80,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน
และศูนย์กีฬาต าบล ส าหรับส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ใช้ฝึกซ้อม เล่นกีฬา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 75  ข้อ 203 

   3.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน อบต. ป่ากลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital video 
disk   โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 103  ข้อ 324 

  3.3.4  ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้  1,788,260 บำท แยกเป็น 
  (1) ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนำเด็ก) ตั้งไว้ 67,500 บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ/

อุปกรณ์  เครื่องใช้ ในการประกอบอาหาร เช่น น้ าดื่มสะอาด, หม้อ, กระทะ, ถ้วย, จาน, ชาม, ช้อน,  แก้วน้ า,  
และสิ่งของเครื่องใช้ในการท าความสะอาด ส านักงานฯ และห้องน้ า  เช่นไม้กวาด , แปรง,ไม้ถูพ้ืน, สบู่, ผงซักฟอก, 
น้ ายาล้างจาน, น้ ายาเช็ดกระจก, น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 2 ศูนย์  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 119   ข้อ  251 
 (2) ค่ำจัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรเสริม(นม)  ตั้งไว้ 1,670,760 บำท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัด
จ้างอาหารเสริมนม อัตราคนละ 7 บาท โดยแจกจ่ายให้นักเรียน ดังนี้ 
 (2.1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์ นักเรียน 260 คน 280 วัน เป็นเงิน 509,600 บำท ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) หน้า 77 ข้อ 120 

 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง นักเรียน 170 คน 280 วัน เป็นเงิน 333,200 บำท 
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง นักเรียน   90 คน 280 วัน เป็นเงิน 176,400 บำท 
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 (2.2) โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวนคน 511 คน จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 930,020 บำท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 
หน้า 77 ข้อ 119  
 (2.3) โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนคน 
127 คน จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 231,140 บำท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 77 
ข้อ 119 

   (3) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซื้ออำหำรเสริมส ำหรับเด็กที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ ตั้งไว้  30,000  
บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม,ไข่) ให้แก่เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2556-2558) หน้า 113 ข้อ 232 
               (4) ผ้ำริ้ว/ผ้ำสี  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าริ้ว/ผ้าสี ส ารับใช้ตกแต่งงานพิธี
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)  ตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 103 ข้อ 326 

 
4.  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้ 1,931,400 บำท แยกเป็น 

        4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน  ในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณะประโยชน์   
ตั้งไว้ 1,931,400 บำท   
  4.1.1  อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัด
งานวัฒนธรรมประเพณี และการประกอบพิธี งานรัฐพิธี อ าเภอปัว เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ, งานวันส าคัญทางศาสนา, 
งานวันสงกรานต์ และบวงสรวงพญาผานอง, งานเทศกาลโลกของกว่าง, งานชมพูภูคา, งานกาชาด, งานลอยกระทง 
การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ของอ าเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 78 ข้อ 215 

 4.1.2 อุดหนุนโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติภำค 5 ครั้งที่ 42 “น่ำนเกมส์” ตั้งไว้ 30,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 “น่านเกมส์” ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 77 ข้อ 211 

 4.1.3 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้ำนต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 93 ข้อ 285  
 4.1.4 อุดหนุนโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166   ตั้งไว้ 1,461,200 บาท เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 562 คนๆละ 13 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 134 
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 4.1.5 อุดหนุนโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง  ตั้งไว้ 330,200 บาท เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 127 คนๆละ 13 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 134 
ข.  รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ตั้งไว้รวม  27,600  บำท  แยกเป็น 
1  หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    ตั้งไว้รวม  27,600  บำท    แยกเป็น 

1.1  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 27,600  บำท 
  (1) คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  15,000 บำท  จ านวน 1 ชุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มี
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า  
  จ านวน 1 หน่วย 

 - มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB      
  หรือม ีSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จ านวน 1 หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว  
  จ านวน 1 หน่วย 

   (2)  เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้  10,800 บำท  จ านวน 2 ชุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิมพ์
พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 

 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุด 99 ส าเนา 
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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 (3) เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 750 VA ตั้งไว้ 1,800 บำท   จ านวน 1 ชุด คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  -   มีก าลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 VA  
  -   สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)  ตามแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) หน้า 119 ข้อ 251 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 

อ ำเภอ ปัว  จังหวัด น่ำน 
รำยจ่ำยงบกลำง 

 รำยจ่ำยงบกลำง  ตั้งไว้รวม   1,237,000 บำท  แยกเป็น 
 1.  เงินส ำรองจ่ำย ตั้งไว้ 300,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีจ าเป็นต่าง ๆ ซ่ึง
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 113 ข้อ 232   
  2.  รำยจ่ำยตำมข้อผูกพันตำมกฎหมำย ตั้งไว้รวม 937,000 บำท แยกเป็น 
 2.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว ้  110,000  
บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายไว้ อัตราร้อยละ  1 ของ
ประมาณการรายได้ประจ าปี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2500 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ 6) พ.ศ. 2543 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 113 ข้อ 232    
 2.2  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว้  60,000  บำท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  18 อัตรา  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตราร้อยละ 10  ของค่าจ้างรวมทั้งเงินเพ่ิมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 16,860 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 43,140 บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 113   ข้อ  232    
 2.3  ประเภทเงินทุนกำรศึกษำ  ตั้งไว้ 671,000  บำท  แยกเป็น 
  2.3.1 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ตั้งไว้  118,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนเรียน 
ตามโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้แก่ คณะผู้บริหาร, สมาชิกอบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน อบต. จ านวน  6  ทุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง  
(00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  หน้า 113  ข้อ 232    
  2.3.2  ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท  ตั้งไว้  180,000 บำท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนเรียน 
ตามโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้แก่  คณะผู้บริหาร , สมาชิก อบต. ป่ากลาง 
ข้าราชการและพนักงาน อบต. จ านวน 3 ทุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 
ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ตัง้จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 113 ข้อ 232  
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 2.3.3 ทุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 ตั้งไว้ 340,000 
บาท แยกเป็น 
 (1) ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น และมีฐานะยากจน ตั้งไว้ 210,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเด่น และมีฐานะยากจน จ านวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  และเริ่มปีการศึกษานี้อีก 12 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมทั้งรุ่นแรกจาก
ปีงบประมาณ 2549 รวมผู้ได้รับทุนทั้งหมด 42 ทุน (ผู้ที่จะได้รับทุนต้อง เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป และใน
ระดับอุดมศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์รับทุนต่อเนื่องได้ และต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ของรัฐเท่านั้น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 133 
  (2) ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นและยากจน จ านวน 60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น จ านวน 20 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 
133   
  (3) ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ตั้งไว้  30,000 บาท จ านวน  3  ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  (ต่อเนื่อง มา 2 ทุน และปีนี้อีก 
1 ทุน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 133 
  (4) ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าเรียนวิศวกรรมศาสตร์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ ตั้งไว้  40,000 บาท จ านวน  5  ทุน  ๆ ละ 8,000 บาท (มีที่รับ
ต่อเนื่องมา 3 ทุนและปีนี้อีก 2 ทุน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 
(00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62 ข้อ 133 
  2.3.4 ทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ตั้งไว้ 33,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย   ส าหรับผู้ดูแลเด็กตามโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1304 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 62    
ข้อ 133 
 2.4  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น  ตั้งไว้  90,000  บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ส าหรับการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-
2558) หน้า 70 ข้อ 183 

 2.5  ประเภทเบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์  ตั้งไว้ 6,000 บำท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติด  
เชื้อเอดส์ จ านวน  1  คนๆ ละ 500  บาท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) หน้า 57    
ข้อ 110   

  
………………………………………………………….. 
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