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ส่วนที่ 1 

 

 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557 

 

 

ของ 

 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ป่ำกลำง 
 บัดนี้ ถึงเวลำที่ คณะผูบ้ริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง  จะได้เสนอ ร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่กลำงอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกำสนี้ 
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำ่กลำง  จงึขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทกุท่ำน ได้ทรำบถึง 
สถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนนิงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี ้
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถำนะกำรเงิน ดังนี้ ณ วันที่ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 

1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทัง้สิน้ 28,834,587.34  บำท 
1.1.2 เงินสะสม  8,041,757.49  บำท 
1.1.3 ทุนส ำรองเงินสะสม 7,337,616.70 บำท 
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0 บำท 
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงนิไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0 บำท 

  1.2  เงินกู้คงค้ำง 0 บำท 
 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2556 
 (1)  รำยรับจริงทั้งสิ้น 25,734,802.35 บำท ประกอบด้วย 
  หมวดภำษีอำกร 55,379.71 บำท 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 13,355.00 บำท 
  หมวดรำยได้จำกทรัพยส์ิน 108,139.66 บำท 
  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณชิย์ 0 บำท 
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 84,568.00 บำท 
  หมวดรำยได้จำกทนุ 0 บำท 
  หมวดรำยได้จำกภำษีจัดสรร 13,832,112.98 บำท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,641,247.00 บำท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  7,645,286.00 บำท 
 (3)  รำยจ่ำยจริง  จ ำนวน  14,966,276.68  บำท  

งบกลำง 497,572.00  บำท  

งบบุคลำกร  4,123,949.00  บำท  

งบด ำเนนิงำน  6,906,255.68  บำท  

งบลงทุน  1,608,700.00  บำท  

งบรำยจำ่ยอื่น  0  บำท  

งบเงินอุดหนุน  1,829,800.00  บำท  

 (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ 6,744,236.00 บำท 
 (5)  มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน 2,127,435.29 บำท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 

 

 รับจริง ปี 2555 ประมำณกำรปี 2556 ประมำณกำรปี 2557 
รำยได้จัดเก็บเอง     

   หมวดภำษีอำกร 62,865.65 51,000 62,000 
   หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต 23,652.88 26,600 23,000 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 131,778.26 89,000 130,0000 
   หมวดรำยได้เบด็เตล็ด 106,960.00 98,000 100,000 
   หมวดรำยได้จำกทุน 30,540.00 - - 
   รวมรำยได้จัดเก็บเอง 355,796.79 264,600 315,000 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

   หมวดภำษีจัดสรร 11,964,734.89 11,385,400 12,685,000 

   รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,964,734.89 11,385,400 12,685,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,335,324.00 9,650,000 11,500,000 

   รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร       
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,335,324.00 9,650,000 
 

11,500,000 

รวม 23,655,855.68 21,300,000 24,500,000 
 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 
รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 

ปี 2555 
ประมำณกำร 

ปี 2556 
ประมำณกำร 

ปี 2557 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
งบกลำง 1,017,877.45 1,237,000 1,525,450 
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) 4,734,120.00 6,673,780 6,959,810 

งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุและหมวดค่ำสำธำรณูปโภค) 7,540,087.48 8,697,020 10,501,340 
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 3,317,500.00 2,427,800 951,900 
งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) 18,000.00 18,000 18,000 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,982,309.96 2,246,400 4,543,500 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 18,609,894.89 21,300,000 24,500,000 
 
 
 



 

4 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

 

ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรต ำบล 

 

เรื่อง 

 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

ของ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

 

อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

 
 ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
   แผนงำนบริหำรทั่วไป 9,418,620 
   แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 324,600 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
   แผนงำนกำรศึกษำ 6,929,930 
   แผนงำนสำธำรณสุข 230,000 
   แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 100,000 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 2,450,000 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 430,000 
   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 801,500 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,949,900 
   แผนงำนกำรเกษตร 340,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   แผนงำนงบกลำง 1,525,450 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 24,500,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 

อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำน 

งบ งำนบริหำรทั่วไป 
งำนวำงแผนสถิติและ

วิชำกำร 
งำนบริหำรงำนคลัง รวม 

งบบุคลำกร 4,725,460 0 1,167,020 5,892,480 
    เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,845,540 0 1,167,020 4,012,560 
งบด ำเนินงำน 2,342,640 35,000 694,200 3,071,840 
    ค่ำตอบแทน 355,400 0 129,200 484,600 
    ค่ำใช้สอย 870,000 35,000 445,000 1,350,000 
    ค่ำวัสดุ 835,240 0 100,000 935,240 
    ค่ำสำธำรณูปโภค 282,000 0 20,000 302,000 
งบลงทุน 385,800 0 40,500 426,300 
    ค่ำครุภัณฑ์ 385,800 0 40,500 426,300 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 18,000 0 0 18,000 
    รำยจ่ำยอื่น 18,000 0 0 18,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
                                             รวม 7,481,900 35,000 1,901,720 9,418,620 



 

7 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำน 

งบ 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบด ำเนินงำน 205,000 205,000 
    ค่ำใช้สอย 200,000 200,000 
    ค่ำวัสด ุ 5,000 5,000 
งบลงทุน 119,600 119,600 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 119,600 119,600 
                                             รวม 324,600 324,600 
 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำน 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ

กำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษำ 
งำนระดับมัธยมศึกษำ งำนศึกษำไม่ก ำหนด

ระดับ 
รวม 

งบบุคลำกร 442,430 0 0 0 442,430 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 442,430 0 0 0 442,430 
งบด ำเนินงำน 553,500 3,309,000 115,000 15,000 3,992,500 

    ค่ำตอบแทน 104,000 0 0 0 104,000 
    ค่ำใช้สอย 322,000 1,671,000 115,000 15,000 2,123,000 
    ค่ำวัสด ุ 127,500 1,638,000 0 0 1,765,500 
งบลงทุน 15,000 0 0 0 15,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 15,000 0 0 0 15,000 
งบเงินอุดหนุน 0 2,480,000 0 0 2,480,000 

    เงินอุดหนุน 0 2,480,000 0 0 2,480,000 
                                             รวม 1,010,930 5,789,000 115,000 15,000 6,929,930 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
งำน 

งบ 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอื่น 
รวม 

งบด ำเนินงำน 170,000 170,000 
    ค่ำวัสดุ 170,000 170,000 
งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 
    เงินอุดหนุน 60,000 60,000 
                                             รวม 230,000 230,000 

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

งำน 
งบ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห ์

รวม 

งบด ำเนินงำน 100,000 100,000 
    ค่ำวัสดุ 100,000 100,000 
                                             รวม 100,000 100,000 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำน 

งบ งำนไฟฟ้ำถนน 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
งำนบ ำบัดน้ ำเสีย รวม 

งบด ำเนินงำน 120,000 390,000 80,000 590,000 
    ค่ำใช้สอย 120,000 390,000 80,000 590,000 
งบเงินอุดหนุน 1,860,000 0 0 1,860,000 

    เงินอุดหนุน 1,860,000 0 0 1,860,000 
                                             รวม 1,980,000 390,000 80,000 2,450,000 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 
 

งำน 
งบ 

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด ำเนินงำน 365,000 365,000 
    ค่ำใช้สอย 345,000 345,000 
    ค่ำวัสดุ 20,000 20,000 
งบเงินอุดหนุน 65,000 65,000 
    เงินอุดหนุน 65,000 65,000 
                                             รวม 430,000 430,000 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำน 

งบ 
งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด ำเนินงำน 345,000 388,000 733,000 
    ค่ำใช้สอย 265,000 388,000 653,000 
    ค่ำวัสด ุ 80,000 0 80,000 
งบเงินอุดหนุน 0 68,500 68,500 
    เงินอุดหนุน 0 68,500 68,500 
                                             รวม 345,000 456,500 801,500 

 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำน 

งบ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน รวม 

งบบุคลำกร 624,900 0 624,900 
    เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 624,900 0 624,900 
งบด ำเนินงำน 654,000 280,000 934,000 
    ค่ำตอบแทน 104,000 0 104,000 
    ค่ำใช้สอย 260,000 280,000 540,000 
    ค่ำวัสด ุ 290,000 0 290,000 
งบลงทุน 91,000 300,000 391,000 
    ค่ำครุภัณฑ์ 91,000 0 91,000 
    ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 300,000 300,000 
                                             รวม 1,369,900 580,000 1,949,900 



 

11 
 

 
แผนงำนกำรเกษตร 

งำน 
งบ 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 

งบด ำเนินงำน 340,000 340,000 
    ค่ำใช้สอย 330,000 330,000 
    ค่ำวัสดุ 10,000 10,000 
                                             รวม 340,000 340,000 

 
แผนงำนงบกลำง 

งำน 
งบ งบกลำง รวม 

งบกลำง 1,525,450 1,525,450 
    งบกลำง 1,395,450 1,395,450 
    บ ำเหน็จ/บ ำนำญ 130,000 130,000 
                                             รวม 1,525,450 1,525,450 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง    
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อำศัยอ ำนำจตำม

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 มำตรำ 87 จึงตรำข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดย
ควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง และโดยอนุมัติของนำยอ ำเภอปัว  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2556  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 24,500,000  บำท   
ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 24,500,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้  ดังนี้ 
 

 ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
   แผนงำนบริหำรทั่วไป 9,418,620 
   แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 324,600 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
   แผนงำนกำรศึกษำ 6,929,930 
   แผนงำนสำธำรณสุข 230,000 
   แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 100,000 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 2,450,000 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 430,000 
   แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 801,500 
ด้ำนเศรษฐกิจ  
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,949,900 
   แผนงำนกำรเกษตร 340,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
   แผนงำนงบกลำง 1,525,450 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 24,500,000 
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ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวน รวมทั้งสิ้น 24,500,000 บำท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลำง 1,525,450 
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) 6,959,810 
งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค) 10,501,340 
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 951,900 
งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอ่ืน) 18,000 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 4,543,500 

รวมรำยจ่ำย      24,500,000  
 
ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ  

ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำก
เงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.  2547 

ข้อ 7. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  
       
  ประกำศ ณ วันที่          กันยำยน พ.ศ. 2556 
 
 
              (ลงนำม) ............................................  
           (นำยสุรเดช  ยังแสง)   
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง  
 
         อนุมัติ 
 
 
(ลงนำม)...................................... 
         (นำยสมยศ  พุ่มน้อย) 
             นำยอ ำเภอปัว 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 

 
 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

หมวดภำษีอำกร                

 ภำษีโรงเรียนและที่ดิน  20,515       15,764.56          26,991.50          15,500.00       1.45   %        26,600.00  

 ภำษีบ ำรุงท้องที่  33,509.39       34,519.54          34,474.15          34,500.00       1.38   %        34,000.00  

 ภำษีป้ำย  600        1,200.00           1,400.00           1,000.00         0     %          1,400.00  

 ภำษีอำกรฆ่ำสัตว์  3,000               750  -  -  0     %  -  

 รวมหมวดภำษีอำกร       57,624.39       52,234.10         62,865.65         51,000.00         62,000.00  

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต                

 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์  -            600.00              840.00              600.00     40.48   %            500.00  

 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ  -        19,114.00          18,547.88          19,000.00     11.04   %        16,500.00  

 ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ  

6,085         5,005.00           4,145.00           5,000.00       3.50   %          4,000.00  

 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำย
เสียง  

-  -              120.00  -    100   %  -  
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร  -   -  -   -    100   %          2,000.00  

 ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก  2,200         1,300.00  -           2,000.00  0  %  -  

 รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต         8,285.00       26,019.00         23,652.88         26,600.00         23,000.00  

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                

 ค่ำเช่ำที่ดิน  22,189       23,360.00          22,900.00          23,000.00  0     %        22,900.00  

 ดอกเบี้ย  37,943.93       67,308.79        108,878.26          66,000.00       1.63   %      107,100.00  

 รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน       60,132.93       90,668.79      131,778.26         89,000.00        130,000.00  

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                

 ค่ำขำยแบบแปลน  106,700       80,800.00          92,400.00          80,000.00     56.71   %        40,000.00  

 รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  8,330        2,200.00          14,560.00          18,000.00     75.73   %        60,000.00  

 รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด      115,030.00       83,000.00      106,960.00         98,000.00        100,000.00  

หมวดรำยได้จำกทุน                

 ค่ำขำยทอดตลำดทรัพย์สิน  -  -         30,540.00  -  100   %  -  

 รวมหมวดรำยได้จำกทุน                   -                     -           30,540.00                   -                       -    

หมวดภำษีจัดสรร                

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ - - - - 100  %  10,000 

 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ  -   -      5,780,575.95  -       3.66   %    6,000,000.00  
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 รำยรับจริง ประมำณกำร 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ.จดัสรรรำยได้ฯ  7,587,173.81   7,179,417.46      2,397,184.33      7,200,000.00       4.11   %    2,500,000.00  

 ภำษีธุรกิจเฉพำะ  13,796.65       27,575.94          30,935.54          27,000.00     38.13   %        50,000.00  

 ภำษีสุรำ  1,042,378.76   1,139,969.74      1,272,481.68      1,140,000.00     21.01   %    1,611,000.00  

 ภำษีสรรพสำมิต  2,823,307.55   2,746,723.59      2,287,053.20      2,743,000.00       0.56   %    2,300,000.00  

 ค่ำภำคหลวงแร่  40,195.88       63,992.10          34,073.97          63,000.00     14.82   %        40,000.00  

 ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม  52,316.65       62,351.19          92,813.22          62,000.00       7.19   %      100,000.00  

 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยที่ดิน  

76,167     151,638.40          69,617.00        150,400.00       5.92   %        74,000.00  

 รวมหมวดภำษีจัดสรร  11,635,336.30  11,371,668.42  11,964,734.89  11,385,400.00    12,685,000.00  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                

 เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ  

9,247,814   9,650,276.00    11,335,324.00      9,650,000.00       1.43   %  11,500,000.00  

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   9,247,814.00   9,650,276.00  11,335,324.00     9,650,000.00      11,500,000.00  

 รวมทุกหมวด  21,124,222.62  21,273,866.31  23,655,855.68  21,300,000.00    24,500,000.00  
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอปัว  จังหวัดน่ำน 

            
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  24,500,000 บำท แยกเป็น         
    

รำยได้จัดเก็บ 
   หมวดภำษีอำกร  รวม  62,000  บำท  
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ ำนวน  26,600  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีได้มำกข้ึน    
     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี  จ ำนวน  34,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีได้น้อยลง     
     ภำษีป้ำย  จ ำนวน  1,400  บำท  
       ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะคำดว่ำจะจัดเก็บเท่ำเดิม    
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต  รวม  23,000  บำท  
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์  จ ำนวน  500  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้น้อยลง    
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ  จ ำนวน  16,500  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้น้อยลง    
      ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  จ ำนวน  4,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เท่ำเดิม    
     ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร  จ ำนวน  2,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน    
  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน  รวม  130,000  บำท  
     ค่ำเช่ำที่ดิน  จ ำนวน  22,900  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะเก็บได้มำกข้ึน    
     ดอกเบี้ย  จ ำนวน  107,100  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำดอกเบี้ยเงินฝำกจะเพ่ิมขึ้น     
  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด  รวม  100,000  บำท  
     ค่ำขำยแบบแปลน  จ ำนวน  40,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะสำมำรถขำยแบบแปลนได้น้อยลง    
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ ำนวน  60,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน    
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รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภำษีจัดสรร  รวม 12,685,000  บำท  
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์  จ ำนวน  10,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรร    
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ  จ ำนวน  6,000,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรได้เพ่ิมข้ึน    
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.จัดสรรรำยได้ฯ  จ ำนวน  2,500,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรได้เท่ำเดิม    
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ  จ ำนวน  50,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะจัดเก็บภำษีได้เพ่ิมข้ึน    
     ภำษีสุรำ  จ ำนวน  1,611,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่อง จำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น    
     ภำษีสรรพสำมิต  จ ำนวน  2,300,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับจัดสรรลดลง    
     ค่ำภำคหลวงแร่  จ ำนวน  40,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรลดลง    
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม  จ ำนวน  100,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น    
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน  จ ำนวน  74,000  บำท  
       ประมำณกำรไว้สูงกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น    
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,500,000 บำท  
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ จ ำนวน 11,500,000 บำท  
      ประมำณกำรไว้มำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำเนื่องจำกคำดว่ำจะได้รับกำรจัดสรรเพิ่มขึ้น  
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง อ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 
  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป        
งำนบริหำรทั่วไป        

 
งบบุคลำกร        

 
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)        

  
เงินเดือนนำยก/รองนำยก                   -                      -                      -                      -      100  % 514,080 

  
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก                   -                      -                      -                      -      100  % 42,120 

  
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก                   -                      -                      -                      -      100  % 42,120 

  
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

                  -                      -                      -                      -      100  % 86,400 

  
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   -                      -                      -                      -      100  % 1,195,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,110,428.00   1,118,700.00  1,793,520.00  1,793,520.00    1,879,920 

 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        

  
เงินเดือนพนักงำน                   -                      -                      -                      -      100  % 2,025,100 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน                   -                      -                      -                      -      100  % 246,000 

  
เงินประจ ำต ำแหน่ง                   -                      -                      -                      -      100  % 218,400 

  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                   -                      -                      -                      -      100  % 224,280 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง                   -                      -                      -                      -      100  % 131,760 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)    912,979.00  1,052,800.00  1,295,697.00  2,609,800.00    2,845,540 
รวมงบบุคลำกร  2,023,407.00   2,171,500.00  3,089,217.00  4,403,320.00    4,725,460 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำตอบแทน        

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                -          80,700.00                    -                      -      100  % 60,000 

  
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร                   -                      -                      -                      -      100  % 45,000 

  
ค่ำเช่ำบ้ำน                  -          32,375.00                    -                      -      100  % 110,400 

  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                  -           9,800.00                    -                      -      100  % 80,000 

  
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล                  -          29,003.50                    -                      -      100  % 60,000 

รวมค่ำตอบแทน    150,541.00      151,878.50     232,323.25     355,400 

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                  -        212,814.36                    -                      -      100  % 180,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร                   -         38,815.00                    -                      -      100  % 30,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

    301,098.00       

   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                  -                     -                      -                      -     100  % 100,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง                  -                     -                      -                      -     100  % 300,000 

   

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรศึกษำดูงำนพัฒนำ
กลุ่มอำชีพ กลุ่มแม่บ้ำน หมู่ที่ 1-6 และเพ่ือ
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

                  -                     -                      -                      -     100  % 150,000 

   

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม 
จริยธรรม พนักงำนส่วนต ำบล 
 

                 -                      -                      -                      -                    
100  

% 10,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                  -          38,504.85                    -                      -     100  % 100,000 

รวมค่ำใช้สอย    484,307.50     591,232.21     455,749.24     870,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุส ำนักงำน                  -         42,375.00                    -                      -      100  % 250,000 

  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                  -         69,357.00                    -                      -      100  % 40,000 

  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                  -          63,672.00                    -                      -      100  % 44,000 

  
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                 -           9,600.00                    -                      -      100  % 50,000 

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                  -          42,486.45                    -                      -      100  % 250,000 

  
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่                 -          35,400.00                    -                      -      100  % 100,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์                   -          16,160.00                    -                      -      100  % 50,000 

  
วัสดุอื่น                   -                      -                      -                      -      100  % 51,240 

รวมค่ำวัสดุ    527,058.25     279,050.45    438,034.06     835,240 

 
ค่ำสำธำรณูปโภค        

  
ค่ำไฟฟ้ำ                   -         78,376.69                    -                      -      100  % 150,000 

  
ค่ำบริกำรโทรศัพท์                   -           7,908.84                    -                      -      100  % 10,000 

  
ค่ำบริกำรไปรษณีย์                   -                      -                      -                      -      100  % 10,000 

  
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม                   -         73,901.84                    -                      -      100  % 112,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค    109,087.60     160,187.37     211,180.66                    -      282,000 
รวมงบด ำเนินงำน 

 
 
 

 1,270,994.35   1,182,348.53  1,337,287.21  1,933,440.00    2,342,640 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       41,600.00       

   
ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีห้องประชุม จ ำนวน 20 ชุด                  -                      -                      -                      -      100  % 30,000 

   
ค่ำจัดซื้อโต๊ะ ห้องประชุม จ ำนวน 16 ตัว                  -                    -                      -                      -      100  % 64,000 

   
ค่ำจัดซื้อโต๊ะเข้ำมุม ห้องประชุม จ ำนวน 4 ตัว                  -                     -                      -                      -      100  % 12,000 

  
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว                  -          16,800.00                   -                     -       

  
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่                  -                     -                     -                     -       

   
ค่ำจัดซื้อกล้อง CCTV จ ำนวน 1 ชุด                                     -                     -                     -       100  % 50,000 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      100,000.00       

   
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด                  -                     -                     -                     -      100  % 14,000 

   
เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 750 VA จ ำนวน 2 ชุด                  -                     -                     -                     -      100  % 3,400 

   
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 
16 ช่อง 

                 -                     -                     -                     -      100  % 2,400 

  
ครุภัณฑ์อ่ืน        

   
ค่ำจัดซื้อเต็นท์ จ ำนวน 12 หลัง                  -                     -                     -                     -      100  % 210,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์      75,000.00     158,400.00      45,500.00                    -      385,800 
รวมงบลงทุน 

 
 
 
 

     75,000.00      158,400.00      45,500.00     281,000.00    385,800 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบรำยจ่ำยอ่ืน        

 
รำยจ่ำยอ่ืน        

  
รำยจ่ำยอื่น       18,000.00        24,514.96       18,000.00       18,000.00    0  % 18,000 

รวมรำยจ่ำยอ่ืน      18,000.00      24,514.96      18,000.00       18,000.00    18,000 
รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน     18,000.00       24,514.96      18,000.00       18,000.00    18,000 

 
งบเงินอุดหนุน        

 
เงินอุดหนุน        

  
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  -                     -                     -         20,000.00    100  % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน                  -                     -                     -         20,000.00    10,000 
รวมงบเงินอุดหนุน                  -                     -                     -         20,000.00    10,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไป 3,387,401.35   3,536,763.49  4,490,004.21  6,655,760.00    7,481,900 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

       

   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                 -                     -                     -                     -      100  % 20,000 

   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/
ต ำบล เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำประจ ำปี 
 

                 -                     -                     -                     -      100  % 15,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมค่ำใช้สอย                  -                     -                     -                     -      35,000 
รวมงบด ำเนินงำน                  -                     -                     -                     -      35,000 

รวมงำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร                  -                     -                     -                     -      35,000 
งำนบริหำรงำนคลัง        

 
งบบุคลำกร        

 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        

  
เงินเดือนพนักงำน      484,226.00      798,740 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน        36,695.00      83,640 

  
เงินประจ ำต ำแหน่ง       42,000 

  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      144,300.00      186,480 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง        55,450.00      56,160 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)     513,702.00      720,671.00     622,790.00                    -      1,167,020 
รวมงบบุคลำกร     513,702.00      720,671.00     622,790.00  1,197,760.00    1,167,020 

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำตอบแทน        

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      20,000 

  
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร       5,000 

  
ค่ำเช่ำบ้ำน        78,700.00      49,200 

  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร                              5,000 

  
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล        29,789.00      50,000 

รวมค่ำตอบแทน      84,131.00      108,489.00     108,065.00     129,200 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร     100  % 150,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

                  -    79,248.00                    -                      -       

   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

                  -                       -                      -    100  % 100,000 

   
โครงกำรแผนที่ภำษี                   -                      -                      -                      -    100  % 175,000 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                   -                      -                      -                      -       

รวมค่ำใช้สอย      84,826.00      79,248.00      41,244.00                    -      445,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุส ำนักงำน                   -    48,404.05                    -                      -    100  % 50,000 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์                   -    27,267.00                    -                      -    100  % 50,000 

รวมค่ำวัสดุ 58,774.00  75,671.05  67,654.00                    -      100,000 

 
ค่ำสำธำรณูปโภค        

  
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ -    9,656.00                    -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 6,364.05  9,656.00  8,125.05                    -      20,000 
รวมงบด ำเนินงำน 234,095.05  273,064.05  225,088.05  529,000.00    694,200 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน        

   
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ -    -                      -                      -    100  % 5,000 

   
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 15 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ -    -                      -                      -    100  % 5,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

   
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ -    14,000.00                    -                      -    100  % 10,000 

  
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        

   
ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล 
จ ำนวน 1 ตัว 

-    -                      -                      -    100  % 15,000 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

   
ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขำวดำ (25 หน้ำ/นำท)ี 

-    -                      -                      -    100  % 5,500 

รวมค่ำครุภัณฑ์ -    14,000.00  30,200.00  42,800.00    40,500 
รวมงบลงทุน -    14,000.00  30,200.00  42,800.00    40,500 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 747,797.05  1,007,735.05  878,078.05  1,769,560.00    1,901,720 
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 4,135,198.40  4,544,498.54  5,368,082.26  8,425,320.00    9,418,620 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน        
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

       

   
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 7 วันอันตรำย -    -                      -                      -    100  % 25,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร. -    -                      -                      -    100  % 100,000 

   

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกรรม
สมำชิก อปพร. 
 

-    -                      -                      -    100  % 25,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

   
ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิก อปพร. -    -                      -                      -    100  % 50,000 

รวมค่ำใช้สอย 129,900.00  -    41,700.00                    -      200,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ -    -                      -                      -    100  % 5,000 

รวมค่ำวัสดุ -    -    55,000.00                    -      5,000 
รวมงบด ำเนินงำน 129,900.00  -    96,700.00  105,000.00    205,000 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        

   
ค่ำจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหำยใจ
ครบชุด จ ำนวน 1 ชุด 

-    -                      -                      -    100  % 6,500 

  
ครุภัณฑ์โรงงำน        

   
ค่ำจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 1 ตัว -    -                      -                      -    100  % 12,000 

  
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        

   
ค่ำจัดซื้อข้อต่อแยก 3 ทำง ทองเหลือง ขนำด 2 
นิ้ว ครึ่ง จ ำนวน 1 ตัว 

-    -                      -                      -    100  % 9,500 

   
ค่ำจัดซื้อท่อดูดพร้อมข้อต่อและกะโหลก ขนำด 
3 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว 

-    -                      -                      -    100  % 24,000 

   

ค่ำจัดซื้อหัวฉีดน้ ำ (แบบด้ำมปืน) ขนำด 1 นิ้ว 
ครึ่ง จ ำนวน 2 ตัว 
 
 

-    -                      -                      -    100  % 56,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
ครุภัณฑ์อ่ืน        

   
ค่ำจัดซื้อแผงก้ันจรำจร 3 เหลี่ยม จ ำนวน 2 
แผง 

-    -                      -                      -    100  % 11,600 

รวมค่ำครุภัณฑ์ -    -                      -    15,000.00    119,600 
รวมงบลงทุน -    -                      -    15,000.00    119,600 

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 129,900.00  -    96,700.00  120,000.00    324,600 
รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 129,900.00  -    96,700.00  120,000.00    324,600 

แผนงำนกำรศึกษำ        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ        

 
งบบุคลำกร        

 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        

  
เงินเดือนพนักงำน -    140,520.00                    -                      -    100  % 210,700 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน -    6,540.00                    -                      -    100  % 20,160 

  
เงินประจ ำต ำแหน่ง -    -                      -                      -    100  % 42,000 

  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง -    59,230.00                    -                      -    100  % 87,780 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง -    -                      -                      -    100  % 81,790 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,403,300.00  206,290.00  229,160.00  505,480.00    442,430 
รวมงบบุคลำกร 

 
 
 
 

1,403,300.00  206,290.00  229,160.00  505,480.00    442,430 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำตอบแทน        

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

  
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร -    -                      -                      -    100  % 20,000 

  
ค่ำเช่ำบ้ำน -    11,700.00                    -                      -    100  % 36,000 

  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร -    3,874.00                    -                      -    100  % 8,000 

  
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล -    3,870.00                    -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำตอบแทน 6,225.00  19,444.00  31,467.00                    -      104,000 

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร -    -                      -                      -    100  % 120,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

  39,700.00         

   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
พนักงำนส่วนต ำบล 

-    29,550.00                    -                      -    100  % 60,000 

   
ค่ำพัฒนำผู้ดูแลเด็ก -    14,520.00                    -                      -    100  % 52,000 

   
โครงกำรศึกษำดูงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถิ่น ประจ ำปี 2557 

-    82,180.00                    -                      -    100  % 50,000 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -    -                      -                      -    100  % 40,000 

รวมค่ำใช้สอย 
 
 

25,458.00  165,950.00  65,713.00                    -      322,000 



 

30 
 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุส ำนักงำน -    9,772.00                    -                      -    100  % 20,000 

  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว -    57,495.00                    -                      -    100  % 87,500 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ -    17,550.00                    -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำวัสดุ 92,902.00  84,817.00  90,573.00                    -      127,500 
รวมงบด ำเนินงำน 124,585.00  270,211.00  187,753.00  369,300.00    553,500 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน        

   
ค่ำจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ชั้น จ ำนวน 1 
หน่วย 

-    -                      -                      -    100  % 5,000 

   
ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ -    -                      -                      -    100  % 10,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ -    -    13,200.00  27,600.00    15,000 
รวมงบลงทุน -    -    13,200.00  27,600.00    15,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 1,527,885.00  476,501.00  430,113.00  902,380.00    1,010,930 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

       

   
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ศพด. -    2,037,472.00                    -                      -    100  % 1,456,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรบัณฑิตน้อย -    -                      -                      -    100  % 15,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ -    -                      -                      -    100  % 40,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซื้ออำหำรเสริมส ำหรับเด็กท่ี
มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

-    -                      -                      -    100  % 15,000 

   
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ของ
โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง 

-    -                      -                      -    100  % 15,000 

   
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ของ
โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ 
ของโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
โครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ของโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนสหรำษฎร์
บ ำรุง 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำใช้สอย 436,608.00  2,037,472.00  487,298.00                    -      1,671,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
ค่ำอำหำรเสริม (นม) -    1,460,419.00                    -                      -    100  % 1,638,000 

รวมค่ำวัสดุ 1,261,764.00  1,460,419.00  1,734,166.80                    -      1,638,000 
รวมงบด ำเนินงำน 

 
1,698,372.00  3,497,891.00  2,221,464.80  2,821,160.00    3,309,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบเงินอุดหนุน        

 
เงินอุดหนุน        

  
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 2,202,200.00  -    1,788,878.00  1,791,400.00  100  % 2,480,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,202,200.00  -    1,788,878.00  1,791,400.00    2,480,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,202,200.00  -    1,788,878.00  1,791,400.00    2,480,000 

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 3,900,572.00  3,497,891.00  4,010,342.80  4,612,560.00    5,789,000 
งำนระดับมัธยมศึกษำ        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

 134,290.00       

   

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรเปิดโลกทัศน์กำร
เรียนรู้สู่กำรปฏิบัติและเผยแพร่วัฒนำธรรม
ท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
โครงกำรลำนวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยม
ป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
โครงกำรส่งเสริมอำชีพสู่กำรมีงำนท ำให้กับ
เยำวชนต ำบลป่ำกลำง โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 45,000 

   
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของ
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำใช้สอย 173,000.00  134,290.00  143,300.00  110,000.00    115,000 
รวมงบด ำเนินงำน 173,000.00  134,290.00  143,300.00  110,000.00     115,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมงำนระดับมัธยมศึกษำ 173,000.00  134,290.00  143,300.00  110,000.00    115,000 
งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

       

   

โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมระเบียบวินัย
เยำวชนลูกเสือด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 
โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง 

-    44,628.00                    -                      -    100  % 15,000 

รวมค่ำใช้สอย 69,911.00  44,628.00  10,000.00                    -      15,000 
รวมงบด ำเนินงำน 69,911.00  44,628.00  10,000.00                    -      15,000 

รวมงำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ 69,911.00  44,628.00  10,000.00                    -      15,000 
รวมแผนงำนกำรศึกษำ 5,671,368.00  4,153,310.00  4,593,755.80  5,624,940.00    6,929,930 

แผนงำนสำธำรณสุข        
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ -    97,600.00                    -                      -    100  % 170,000 

รวมค่ำวัสดุ 104,000.00  97,600.00  99,400.00  110,000.00    170,000 
รวมงบด ำเนินงำน 

 
 

104,000.00  97,600.00  99,400.00  110,000.00    170,000 



 

34 
 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบเงินอุดหนุน        

 
เงินอุดหนุน        

  
เงินอุดหนุนเอกชน 102,000.00  72,000.00  60,000.00                    -    100  % 60,000 

รวมเงินอุดหนุน 102,000.00  72,000.00  60,000.00  60,000.00    60,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 102,000.00  72,000.00  60,000.00  60,000.00    60,000 

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 206,000.00  169,600.00  159,400.00  170,000.00    230,000 
รวมแผนงำนสำธำรณสุข 206,000.00  169,600.00  159,400.00  170,000.00    230,000 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์        
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว -    100,000.00                    -                      -    100  % 100,000 

รวมค่ำวัสดุ -    100,000.00  90,000.00  100,000.00    100,000 
รวมงบด ำเนินงำน -    100,000.00  90,000.00  100,000.00    100,000 

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ -    100,000.00  90,000.00  100,000.00    100,000 
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ -    100,000.00  90,000.00  100,000.00    100,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

 
งบบุคลำกร        

 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        

  
เงินเดือนพนักงำน 111,136.00  265,980.00  313,660.00                    -       

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน 18,000.00  16,170.00  9,210.00                    -       
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
เงินประจ ำต ำแหน่ง -    -                      -                      -       

  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 80,520.00  83,760.00  84,040.00                    -       

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 17,800.00  13,500.00  17,280.00                    -       

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 227,456.00  379,410.00  424,190.00  567,220.00      
รวมงบบุคลำกร 227,456.00  379,410.00  424,190.00  567,220.00      

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำตอบแทน        

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-    -                      -                      -       

  
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 2,200.00  25,920.00                    -                      -       

  
ค่ำเช่ำบ้ำน -    24,000.00  28,800.00                    -       

  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 980.00  1,937.00  3,874.00                    -       

  
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล -    5,442.00  1,571.00                    -       

รวมค่ำตอบแทน 3,180.00  57,299.00  34,245.00                    -        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 7,800.00  -    38,200.00                    -       

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

49,719.00  15,360.00  153,530.00      

   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,756.00  -    13,128.00                    -       

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -    164,800.00                    -                      -       

รวมค่ำใช้สอย 
 

73,275.00  180,160.00  204,858.00                    -        
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุส ำนักงำน 10,040.00  5,925.00  600.00                    -       

  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ -    -                      -                      -       

  
วัสดุก่อสร้ำง -    7,716.00  23,000.00                    -       

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

                     
-    

                     
-    

                  -                      -       

รวมค่ำวัสดุ 10,040.00  13,641.00  23,600.00                    -        
รวมงบด ำเนินงำน 86,495.00  251,100.00  262,703.00  842,000.00      

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง        

   
ค่ำจัดซื้อมอเตอร์ไซด์ -    38,000.00                    -                      -       

  
ครุภัณฑ์เกษตร        

   
ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำ -    40,000.00                    -                      -       

รวมค่ำครุภัณฑ์ -    78,000.00  19,900.00  30,000.00      
รวมงบลงทุน -    78,000.00  19,900.00  30,000.00      

   
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 313,951.00  708,510.00  706,793.00  1,439,220.00     

แผนงำนเคหะและชุมชน        
งำนไฟฟ้ำถนน        

 
งบด ำเนินงำน 

 
          

 
ค่ำใช้สอย           

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       100  % 40,000.00  



 

37 
 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       100  % 80,000.00  

รวมค่ำใช้สอย     70,000.00    120,000.00  
รวมงบด ำเนินงำน     70,000.00    120,000.00  

 
งบเงินอุดหนุน           

 
เงินอุดหนุน 

 
          

  
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 68,574.62  321,727.60  43,131.96  200,000.00  100  % 1,860,000.00  

รวมงบเงินอุดหนุน 68,574.62  321,727.60  43,131.96  200,000.00    1,860,000.00  
รวมงำนไฟฟ้ำถนน 68,574.62  321,727.60  43,131.96  270,000.00    1,980,000.00  

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 168,090.00  208,930.00  243,828.00  324,000.00  100  % 390,000.00  

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ

รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
20,100.00   30,000.00      

รวมค่ำใช้สอย 188,190.00  208,930.00  273,828.00  324,000.00    390,000.00  
รวมงบด ำเนินงำน 188,190.00  208,930.00  273,828.00  324,000.00    390,000.00  

รวมงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 188,190.00  208,930.00  273,828.00  324,000.00    390,000.00  
งำนบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
       

 
งบด ำเนินงำน 

 
       

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร    80,000.00  100  % 80,000.00  

รวมค่ำใช้สอย -    -                      -    80,000.00    80,000.00  
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมงบด ำเนินงำน -    -                      -    80,000.00    80,000.00  
รวมงำนบ ำบัดน้ ำเสีย -    -                      -    80,000.00    80,000.00  

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 570,715.62  1,239,167.60  1,023,752.96  2,113,220.00  -    -    2,450,000.00  
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 17,306.00  -                      -                      -    100  % 20,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

261,402.00  95,036.00  253,529.00      

   

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ เช่น 
กำรต่อต้ำนยำเสพติด, รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำไข้เลือดออก 

-    -                      -                      -    100  % 10,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรประกวดหน้ำบ้ำน
สะอำดหน้ำบ้ำนหน้ำมอง 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล 

                     
-    

                     
-    

                  -                      -    100  % 50,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพผลิต
เสื้อผ้ำชำวเขำ หมู่ที่ 3 

                     
-    

                     
-    

                  -                      -                    
100  

% 30,000 

   

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำน
ยำเสพติดต ำบลป่ำกลำง (ชมรมม้งแห่งประเทศ
ไทย และชมรมม้งต ำบลป่ำกลำง) 
 

                     
-    

                     
-    

                  -                      -    100  % 50,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรอบรมวินัยจรำจร -    -                      -                      -    100  % 15,000 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -    -                      -                      -    100  % 120,000 

รวมค่ำใช้สอย 278,708.00  95,036.00  253,529.00                    -      345,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ -    -                      -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำวัสดุ -    -                      -                      -      20,000 
รวมงบด ำเนินงำน 278,708.00  95,036.00  253,529.00  380,000.00    365,000 

 
งบเงินอุดหนุน        

 
เงินอุดหนุน        

  
เงินอุดหนุนเอกชน 30,000.00  32,000.00  10,000.00  45,000.00  100  % 65,000 

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00  32,000.00  10,000.00  45,000.00    65,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00  32,000.00  10,000.00  45,000.00    65,000 

 
งบลงทุน             

 
ค่ำครุภัณฑ ์ 90,000.00  -  -  -    -  

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 398,708.00  127,036.00  263,529.00  425,000.00    430,000 
รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 398,708.00  127,036.00  263,529.00  425,000.00    430,000 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร        
งำนกีฬำและนันทนำกำร        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 237,000.00   279,610.00      

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

  22,740.00      

   
ค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำปีต ำบลป่ำกลำง -    150,850.00                    -                      -    100  % 50,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรส่งนักกีฬำ กลุ่มสตรี หรือ
เยำวชน ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถำนที่ 

-    81,900.00                    -                      -    100  % 120,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งนักกีฬำแอโรบิค
ต ำบลป่ำกลำงเข้ำร่วมแข่งขันในระดับต่ำงๆ 

-    44,206.00                    -                      -    100  % 10,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดฝึกอบรมโครงกำรฝึกสอน
นักกีฬำระดับต ำบล 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส่งนักกีฬำแข่งขันกีฬำอ้ิวเมี่ยน
ประจ ำปี 

-    20,000.00                    -                      -    100  % 20,000 

   
โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนสัมพันธ์เผ่ำลัวะต้ำน
ยำเสพติด ครั้งที่ 1 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนป่ำกลำง
มิตรภำพ ที่ 166 

-    -                      -                      -    100  % 10,000 

   
โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล
ป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 15,000 

รวมค่ำใช้สอย 237,000.00  296,956.00  302,350.00                    -      265,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุกีฬำ -    -    78,844.00                    -    100  % 80,000 

รวมค่ำวัสดุ   76,512.00  78,844.00                    -      80,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมงบด ำเนินงำน 237,000.00  373,468.00  381,194.00  345,000.00    345,000 

 
งบลงทุน             

 
ครุภัณฑ์             

  
ครุภัณฑ์กีฬำ             

   
รวมครุภัณฑ์   25,000.00          

   
รวมงบลงทุน   25,000.00          

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 237,000.00  398,468.00  381,194.00  345,000.00    345,000 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 182,524.00  237,890.00  211,775.00                    -    100  % 368,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

 49,420.00       

   
โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน
ต ำบลป่ำกลำง 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำใช้สอย 182,524.00  287,310.00  211,775.00                    -      388,000 
รวมงบด ำเนินงำน 182,524.00  287,310.00  211,775.00  398,120.00    388,000 

 
งบเงินอุดหนุน        

 
เงินอุดหนุน        

  
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 62,300.00  77,300.00  80,300.00  130,000.00  100  % 68,500 

รวมเงินอุดหนุน 62,300.00  77,300.00  80,300.00  130,000.00    68,500 
รวมงบเงินอุดหนุน 62,300.00  77,300.00  80,300.00  130,000.00    68,500 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 
รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 244,824.00  364,610.00  292,075.00  528,120.00    456,500 

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว        

 
 

ค่ำใช้สอย        

 
  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

53,120.00                    -                      -                      -                        -    

 
รวมค่ำใช้สอย 53,120.00                    -                      -                      -      68,500 

 
 

งบเงินอุดหนุน        

 
 

เงินอุดหนุน        

 
  

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร 10,000.00                     -     100 % 68,500 

 
รวมเงินอุดหนุน 10,000.00                      -        68,500 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00                      -        68,500 

 
รวมงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 63,120.00                      -        456,500 
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 544,944.00  763,078.00  673,269.00  873,120.00    801,500 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ        

 
งบบุคลำกร        

 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)        

  
เงินเดือนพนักงำน -    -                      -                      -    100  % 436,240 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน -    -                      -                      -    100  % 13,020 

  
เงินประจ ำต ำแหน่ง -    -                      -                      -    100  % 42,000 

  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง -    -                      -                      -    100  % 115,640 

  
เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง -    -                      -                      -    100  % 18,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) -    -                      -                      -      624,900 
รวมงบบุคลำกร -    -                      -                      -      624,900 

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำตอบแทน        

  
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-    -                      -                      -    100  % 10,000 

  
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร -    -                      -                      -    100  % 20,000 

  
ค่ำเช่ำบ้ำน -    -                      -                      -    100  % 36,000 

  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร -    -                      -                      -    100  % 8,000 

  
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล -    -                      -                      -    100  % 30,000 

รวมค่ำตอบแทน -    -                      -                      -      104,000 

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร -    -                      -                      -    100  % 140,000 

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

       

   
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร -    -                      -                      -    100  % 40,000 

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -    -                      -                      -    100  % 80,000 

รวมค่ำใช้สอย -    -                      -                      -      260,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุส ำนักงำน -    -                      -                      -    100  % 30,000 

  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ -    -                      -                      -    100  % 200,000 

  
วัสดุก่อสร้ำง -    -                      -                      -    100  % 40,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ -    -                      -                      -    100  % 20,000 

รวมค่ำวัสดุ -    -                      -                      -      290,000 
รวมงบด ำเนินงำน -    -                      -                      -      654,000 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำครุภัณฑ ์        

  
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        

   
ค่ำจัดซื้อสัญญำณไฟเตือนตำมแยกถนนที่เป็น
จุดอันตรำย 

-    -                      -                      -    100  % 50,000 

  
ครุภัณฑ์ส ำรวจ        

   
ค่ำจัดซื้อเครื่องวัดละเอียด จ ำนวน 1 ตัว -    -                      -                      -    100  % 16,000 

  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        

   
ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 

-    -                      -                      -    100  % 25,000 

รวมค่ำครุภัณฑ์ -    -                      -        91,000 
รวมงบลงทุน -    -                      -        91,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ -    -                      -        1,369,900 
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม -    246,300.00                    -                      -    100  % 280,000 

รวมค่ำใช้สอย -    246,300.00                    -                      -      280,000 
รวมงบด ำเนินงำน -    246,300.00                    -                      -      280,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบลงทุน        

 
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง        

  
ชลประทำน   672,000.00      

  
ถมดิน   75,000.00      

  
ถนน 73,532.00   1,045,200.00      

  
อำคำรต่ำง ๆ 20,000.00  1,236,000.00  98,000.00      

   
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
บ้ำนตำหลวง 

-    -                      -                      -    100  % 300,000 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 93,532.00  1,236,000.00  1,890,200.00  2,031,400.00    300,000 
รวมงบลงทุน 93,532.00  1,236,000.00  1,890,200.00  2,031,400.00    300,000 

รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 93,532.00  1,482,300.00  1,890,200.00  2,031,400.00    580,000 
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 93,532.00  1,482,300.00  1,890,200.00  2,031,400.00    1,949,900 

แผนงำนกำรเกษตร        
งำนส่งเสริมกำรเกษตร        

 
งบด ำเนินงำน        

 
ค่ำใช้สอย        

  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 

414,480.00  538,070.00  362,617.00      

   
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรดูแลรักษำบ ำรุงแปลง
เพำะพันธุ์ยำงพำรำของต ำบล 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 
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ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรฝึกอบรมท ำปุ๋ย PR -    -                      -                      -    100  % 40,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรพัฒนำศักยภำพตลำด
ของกลุ่มมะม่วง 

-    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรเพ่ิมผลผลิตมะม่วง -    -                      -                      -    100  % 20,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร
เลี้ยงกบ และปลำดุก หมู่ที่ 4 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำร
เลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตร หมู่ที่ 2 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ 
ปลำดุก หมู่ที่ 1 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ 
ปลำดุก หมู่ที่ 5 

-    -                      -                      -    100  % 30,000 

   
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ
กำรกรีดยำงพำรำระดับต ำบล 

-    -    1,476.00                    -    100  % 60,000 

รวมค่ำใช้สอย 414,480.00  538,070.00  364,093.00                    -      330,000 

 
ค่ำวัสดุ        

  
วัสดุกำรเกษตร -    35,000.00  920.00                    -    100  % 10,000 

รวมค่ำวัสดุ -    35,000.00  920.00                    -      10,000 
รวมงบด ำเนินงำน 

 
 

 

414,480.00  573,070.00  365,013.00  180,000.00    340,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

 
งบลงทุน             

 
ค่ำครุภัณฑ ์             

  
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 20,000.00            

   
รวมครุภัณฑ์ 20,000.00            

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 434,480.00  573,070.00  365,013.00  180,000.00    340,000 
รวมแผนงำนกำรเกษตร 434,480.00  573,070.00  365,013.00  180,000.00    340,000 

แผนงำนงบกลำง        
งบกลำง        

 
งบกลำง        

 
งบกลำง        

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 140,774.00  85,788.00  60,717.00  60,000.00  100  % 94,000 

  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 1,516,000.00        

  
เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 643,500.00        

  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,000.00  6,000.00  6,000.00  6,000.00  100  % 6,000 

  
เงินสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส 47,800.00  44,000.00       

  
ส ำรองจ่ำย 484,779.00  274,358.00  388,737.45  300,000.00  100  % 317,450 

  
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 634,874.00  644,156.00  532,888.00  761,000.00  100  % 978,000 

รวมงบกลำง 3,473,727.00  1,054,302.00  988,342.45  1,127,000.00    1,395,450 

 
บ ำเหน็จ/บ ำนำญ        

  
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

90,623.00  93,000.00  110,000.00  110,000.00  100  % 130,000 

รวมบ ำเหน็จ/บ ำนำญ 90,623.00  93,000.00  110,000.00  110,000.00      130,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่ำง (%) ปี 2557 

รวมงบกลำง 3,564,350.00  1,147,302.00  1,098,342.45  1,237,000.00    1,525,450 
รวมงบกลำง 3,564,350.00  1,147,302.00  1,098,342.45  1,237,000.00    1,525,450 

รวมแผนงำนงบกลำง 3,564,350.00  1,147,302.00  1,098,342.45  1,237,000.00    1,525,450 
รวมทุกแผนงำน 15,749,196.02  14,299,362.14  15,622,044.47  21,300,000.00    24,500,000.00  
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง 
อ ำเภอ ปัว จังหวัดน่ำน 

 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป  รวม  7,481,900  บำท   
    งบบุคลำกร  รวม 4,725,460  บำท  
       เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)  รวม  1,879,920  บำท  

1. เงินเดือนนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  514,080  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเงินเดือน ให้กับผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 
คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินได้รำย ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 
340 (ส ำนักงำนปลัด)        

2. เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  42,120  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ให้กับผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำก
เงินได้รำย ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 340 (ส ำนักงำนปลัด)        

3. เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก  จ ำนวน  42,120  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้กับผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 คน รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินได้รำย 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 104 ข้อ 340 (ส ำนักงำนปลัด)       

4. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  86,400  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้กับเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 12 เดือน 
ตั้งจ่ำยจำกเงินได้รำย ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 340 (ส ำนักงำนปลัด)        

5. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  1,195,200  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 1 คน รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล จ ำนวน 10 คน และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 คน จ ำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำก
เงินได้รำย ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 340 (ส ำนักงำนปลัด) 
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       เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม  2,845,540  บำท  
1. เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  2,025,100  บำท  

        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 10 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 
339 (ส ำนักงำนปลัด)  
  1.1   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 399,840 บำท 
  1.2   รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 252,840 บำท 
  1.3   หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ตั้งไว้ 252,240 บำท 
  1.4   นิติกร ตั้งไว้ 231,700 บำท 
  1.5   เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ตั้งไว้ 153,300 บำท 
  1.6   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ตั้งไว้ 167,440 บำท 
  1.7   นักพัฒนำชุมชน ตั้งไว้ 139,300 บำท 
  1.8   เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน ตั้งไว้ 127,960 บำท 
  1.9   เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตั้งไว้ 174,900 บำท 
  1.10 เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตั้งไว้ 125,580 บำท        
       2.  เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน  จ ำนวน  246,000  บำท  
         2.1 เงินเพ่ิมพิเศษค่ำครองชีพชั่วครำว พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งไว้ 187,200 บำท เพ่ือจ่ำยให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 6 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 342 (ส ำนักงำนปลัด)  
   1. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 51,600 บำท  
   2. เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป จ ำนวน 20,880 บำท 
   3. นักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 60,720 บำท 
   4. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน จ ำนวน 18,000 บำท 
   5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 18,000 บำท 
   6. เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 18,000 บำท 
  2.2 เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิของพนักงำนส่วนต ำบล ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดน่ำน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนและจ ำนวนเงินที่ปรับเพ่ิมส ำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลรับรองว่ำคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภำคม 2554 ประกอบกับ หนังสือ ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.5/ ว11 ลงวันที่ 19 
เมษำยน 2554 ตั้งไว้ 58,800 บำท เพ่ือจ่ำยให้พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 7 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110)งำนบริหำรทั่วไป (00111)ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559)หน้ำ 105 ข้อ 
343 (ส ำนักงำนปลัด)  
   1. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 5,040 บำท 
   2. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 8,880 บำท 
   3. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 27,720 บำท 
   4. นักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 9,600 บำท 
   5. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน จ ำนวน 2,520 บำท 
   6. เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 2,520 บำท 
   7. เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 2,520 บำท  
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      3.  เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน  218,400  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ประกำศ ณ วันที่ 18 เมษำยน 2556 ตั้งไว้ 218,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 
344 (ส ำนักงำนปลัด) 
  1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 134,400 บำท 
  2. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 42,000 บำท 
  3. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ตั้งไว้ 42,000 บำท        
       4.  ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  224,280  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 3 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
104 ข้อ 339  (ส ำนักงำนปลัด) 
  1. คนงำนทั่วไป จ ำนวน 74,760 บำท  
  2. พนักงำนขับรถดับเพลิง จ ำนวน 74,760 บำท 
  3. พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 74,760 บำท 
       5. เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  131,760  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 3 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 -2559) หน้ำ 
105 ข้อ 342 (ส ำนักงำนปลัด) 
  1. คนงำนทั่วไป จ ำนวน 43,920 บำท  
  2. พนักงำนขับรถดับเพลิง จ ำนวน 43,920 บำท 
  3. พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 43,920 บำท 
 
  งบด ำเนินงำน  รวม  2,342,640  บำท  
 ค่ำตอบแทน  รวม  355,400  บำท  
       1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 60,000  บำท  
  1.1 เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทน ค่ำของขวัญ เงินรำงวัล ตั้งไว้ 40,000 บำท ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ ในกิจกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ป่ำกลำง เช่น ข้ำรำชกำรหน่วยงำนอื่น, พนักงำนส่วนต ำบล, 
สมำชิก อปพร.ประชำคม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำร
ทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำ อบต.ป่ำกลำง (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 106 ข้อ 346 (ส ำนักงำนปลัด) 
  1.2 เพ่ือจ่ำยเป็นประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำปี 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 341 (ส ำนักงำนปลัด)       
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       2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน  45,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป 
(00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 358 (ส ำนักงำนปลัด)       
       3. ค่ำเช่ำบ้ำน  จ ำนวน  110,400  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 5 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 
354 (ส ำนักงำนปลัด)       
  1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 42,000 บำท 
  2. เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ตั้งไว้ 19,200 บำท 
  3. นักพัฒนำชุมชน ตั้งไว้ 19,200 บำท  
  4. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน ตั้งไว้ 15,000 บำท 
  5. เจ้ำพนักงำนธุรกำร ตั้งไว้ 15,000 บำท 
       4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน  80,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ คณะผู้บริหำรฯ, พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส ำนักงำนปลัด)        
       5. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  จ ำนวน  60,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล, คณะผู้บริหำรฯ และครอบครัว ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 355 (ส ำนักงำนปลัด)       
  ค่ำใช้สอย  รวม  870,000  บำท  

1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  180,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นกำรใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร ดังนี้ 
 1.1 ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ, ถ่ำยเอกสำร ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำถ่ำยเอกสำร, เย็บ
หนังสือ, เข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำรต่ำงๆ เช่น ข้อบัญญัติฯ แผนพัฒนำต ำบล หรือเอกสำรอื่นๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ใน
กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 359 (ส ำนักงำนปลัด) 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียน กำรฝึกอบรม, 
กำรประชุม, กำรเข้ำร่วมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง, ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 356 (ส ำนักงำนปลัด)  
 1.3 ค่ำจ้ำงเหมำและบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 353 (ส ำนักงำนปลัด) 
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 1.4 ค่ำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถยนต์ รถบรรทุกน้ ำ และรถจักรยำนยนต์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 110 ข้อ 360 (ส ำนักงำนปลัด)       
      2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน  30,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น  
  2.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำอำหำร, ค่ำ
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ, พิมพ์เอกสำร, ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่ำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น ซึ่ง
จ ำเป็นต้องจ่ำยที่เก่ียวกับกำรรับรอง เพื่อเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มำประชุม นิเทศงำน 
ตรวจงำนหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษำดูงำนในกิจกำรของ อบต.ป่ำกลำงและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548) ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 345 (ส ำนักงำนปลัด) 
  2.2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร,เครื่องดื่ม
ต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและค่ำบริกำรอื่นๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุม
สภำฯ หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุมอ่ืนๆ และเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเข้ำร่วมประชุม (ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 
2548) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 345 (ส ำนักงำนปลัด)        
       3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน 560,000  บำท        
          3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน  100,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำเบี้ยเลี้ยง, ค่ำพำหนะ, ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของสมำชิกสภำ 
อบต. ผู้บริหำรฯ พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ เช่น กำรไปร่วมประชุม, อบรม สัมมนำหรือศึกษำดูงำน ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 357 (ส ำนักงำนปลัด)       
          3.2 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั้ง  จ ำนวน  300,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเลือกตั้ง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)  
งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส ำนักงำนปลัด)       
          3.3 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรศึกษำดูงำนพัฒนำกลุ่มอำชีพ กลุ่มแม่บ้ำน หมู่ที่ 1-6 และเพ่ือพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  150,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร/น้ ำดื่ม, ค่ำจ้ำงเหมำรถ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำประกันชีวิต, ค่ำของที่ระลึก, ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ  
ในกำรเดินทำงไปทัศนะศึกษำดูงำนของผู้บริหำรฯ, สมำชิกสภำฯ, ผู้น ำชุมชน, ตัวแทนกลุ่มอำชีพต่ำงๆในต ำบล, 
ตัวแทนกลุ่มองค์กรในต ำบล, กลุ่มสตรีระดับต ำบล, พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ฯลฯ เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและบุคลำกร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 54 ข้อ 
117 (ส ำนักงำนปลัด)        
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        3.4 ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรอบรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 10,000  บำท   
 เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวิทยำกร, ค่ำอำหำร, น้ ำดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรสนับสนุน
ค่ำยคุณธรรม จริยธรรมพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557- 2559) หน้ำ 77  
ข้อ 228 (ส ำนักงำนปลัด)       
       4. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  100,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง เช่น บ ำรุงรักษำ
หรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่ำงๆ ในส ำนักงำนและท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ อบต.ป่ำกลำง เช่น เครื่องถ่ำย
เอกสำร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอำกำศ, โทรทัศน์, ตู้เย็น, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ ฯลฯ หรือครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส ำนักงำนปลัด)      
   
    ค่ำวัสดุ   รวม  835,240  บำท  

1. วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  301,240  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น 
 (1) ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส ำนักงำน ต่ำง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ ค่ำวัสดุ/
อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส ำนักงำน ต่ำง ๆ เช่น สมุดบันทึก กระดำษ ซองจดหมำย แฟ้ม ปำกกำ ปำกกำไวท์บอร์ด 
ดินสอ น้ ำยำลบค ำผิด ลวดเสียบกระดำษ ลวดเย็บ กำว เทปกำว กุญแจ เครื่องค ำนวณเลข ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 (ส ำนักงำนปลัด) 
 (2) ป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อจัดหำวัสดุป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำส 5 ธันวำมหำรำชและในวโรกำส 12 สิงหำมหำ
รำชินี และพระบรมวงศ์ษำนุวงศ์ ฯลฯ ให้ประชำชนได้ชมพระบำรมีร่วมปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเป็นไป
ตำมหนังสือระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2552 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 100 ข้อ 329 (ส ำนักงำนปลัด) 
 (3) วัสดุเก้ำอ้ีพลำสติก ตั้งไว้ 120,000 บำท เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 600 ตัว ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 115 ข้อ 383 (ส ำนักงำนปลัด)       
 (4) ค่ำบอกรับวำรสำรหรือหนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 51,240 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบอกรับวำรสำรหรือหนังสือพิมพ์ 
ส ำหรับที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน 6 หมู่บ้ำน ๆ ละ 2 ฉบับ/วัน และส ำหรับที่ท ำกำร อบต.ป่ำกลำง จ ำนวน 2 
ฉบับ เป็นเวลำ 1 ปี (366 วัน) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำน
ทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (2557-2559) หน้ำ 70 ข้อ 185 (ส ำนักงำนปลัด)       
       2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  จ ำนวน  40,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ ส ำหรับติดตั้ง ณ ส ำนักงำนที่ท ำกำร อบต. งำนกิจกำรของ อบต. 
เช่น หลอดไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ บัลลำร์ท สตำร์ทเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 
372 (ส ำนักงำนปลัด)  
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        3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  44,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น 
 (1) ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในกำรประกอบอำหำร เช่น สิ่งของเครื่องใช้ในกำรท ำควำมสะอำด 
ส ำนักงำนฯ และห้องน้ ำ เช่นไม้กวำด , แปรง, ไม้ถูพ้ืน, สบู่, ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำงจำน, น้ ำยำเช็ดกระจก, น้ ำยำ
ล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 372 (ส ำนักงำนปลัด)  
(2) ค่ำน้ ำดื่ม ตั้งไว้ 24,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำดื่ม ส ำหรับบริกำรประชำชนและผู้มำเยือนและใช้บริกำร
ผู้เข้ำร่วมประชุม ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) 
งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 372  (ส ำนักงำนปลัด)      
       4. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน  50,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ น้ ำมันเบรค หัวเทียน 
อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป 
(00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 376 (ส ำนักงำนปลัด)       

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ ำนวน  250,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น 
 (1) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุกน้ ำ
เอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ของอบต. เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 113 
ข้อ 374 (ส ำนักงำนปลัด) 
 (2) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส ำหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 50,000 
บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 113 ข้อ 374 (ส ำนักงำนปลัด)       
       6. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่  จ ำนวน  100,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในกำรโฆษณำเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ เช่น วำรสำร
ประชำสัมพันธ์ผลงำนประจ ำปี แผ่นกำร์ด แผ่นดิสก์ กระดำษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์ ฟิล์ม ฯลฯ รวมทั้งค่ำล้ำง
อัดรูปประกอบกิจกรรมโฆษณำเผยแพร่ ใช้ในกำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนกิจกรรมต่ำงๆ ของ อบต. ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส ำนักงำนปลัด)       
       7. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  50,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน อบต. ป่ำกลำง เช่น หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมำส์) แผ่นดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 
379 (ส ำนักงำนปลัด)       
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       ค่ำสำธำรณูปโภค  รวม  282,000  บำท  
1. ค่ำไฟฟ้ำ  จ ำนวน  150,000  บำท  

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และไฟสำธำรณะส่วนเกิน 10 % ต้ัง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 110 ข้อ 361 (ส ำนักงำนปลัด)       

2. ค่ำบรกิำรโทรศัพท์  จ ำนวน  10,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้บริกำร และค่ำเช่ำเลขหมำย ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ ที่เกิดจำกกำรใช้โทรศัพท์ ใน
ส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป 
(00111) ตำมตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 110 ข้อ 362 (ส ำนักงำนปลัด)       

3. ค่ำบริกำรไปรษณีย์  จ ำนวน  10,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธนำณัติ ค่ำลงทะเบียนจดหมำย และค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 110 ข้อ 363 (ส ำนักงำนปลัด)       

4. ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  จ ำนวน  112,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำโทรสำร [Facsimile] กำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต [internet] และค่ำสื่อสำร
อ่ืนๆ ฯลฯ ของส ำนักงำน อบต.ป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำน
บริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 110 ข้อ 364 (ส ำนักงำนปลัด)       
   งบลงทุน   รวม  385,800  บำท  
       ค่ำครุภัณฑ์  รวม  385,800  บำท  

1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน        รวม 106,000 บำท 
1.1 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีห้องประชุม จ ำนวน 20 ชุด  จ ำนวน  30,000  บำท  

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีห้องประชุม จ ำนวน 20 ชุด ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบ
รำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 115 ข้อ 384 
(ส ำนักงำนปลัด)       

1.2 ค่ำจัดซื้อโต๊ะ ห้องประชุม จ ำนวน 16 ตัว  จ ำนวน  64,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะห้องประชุม จ ำนวน 16 ตัว ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบ
รำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 115 ข้อ 384 
(ส ำนักงำนปลัด)       

1.3 ค่ำจัดซื้อโต๊ะเข้ำมุม ห้องประชุม จ ำนวน 4 ตัว  จ ำนวน  12,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะเข้ำมุม จ ำนวน 4 ตัว ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำใน
ท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
(00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หนำ้ 115 ข้อ 384 (ส ำนักงำน
ปลัด)   
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2. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        รวม 50,000 บำท 
        2.1 ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด  จ ำนวน  50,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 61 ข้อ 154 (ส ำนักงำนปลัด)       

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        รวม 19,800 บำท 
        3.1 คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  จ ำนวน  14,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส ำหรับงำนสำธำรณสุข ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 380 
(ส ำนักงำนปลัด) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้  
 -  มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.4 GHz หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 
หน่วย 
 -  มีส่วนควบคุมกำรแสดงผลที่มีหน่วยควำมจ ำไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
 -  มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
 -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB หรือมี Solid 
State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 30 GB จ ำนวน 1 หนว่ย 
 -  มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ 10/100/1,000 Mbps จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 -  มีจอภำพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 1 
หน่วย        
         3.2 เครื่องส ำรองไฟ ขนำด 750 VA จ ำนวน 2 ชุด  จ ำนวน  3,400  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
(00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 380 (ส ำนักงำน
ปลัด) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
 -  มีก ำลังไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 750 VA  
 -  สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที        
        3.3 อุปกรณก์ระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 16 ช่อง  จ ำนวน  2,400  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 
ข้อ 380 (ส ำนักงำนปลัด) มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน  
 -  มีลักษณะกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model  
 -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 16 ช่อง  
 -  มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรทำงำนช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง        
  4. ครุภัณฑ์อ่ืน        รวม  210,000  บำท 
        4.1  ค่ำจัดซื้อเต็นท์ จ ำนวน 12 หลัง  จ ำนวน  210,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเต็นท์ 6 ขำจ ำนวน 12 หลัง ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำ
ในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 115 ข้อ 383 
(ส ำนักงำนปลัด)        
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    งบรำยจ่ำยอ่ืน  รวม  18,000  บำท  
       รำยจ่ำยอ่ืน  รวม  18,000  บำท  
       รำยจ่ำยอื่น  จ ำนวน  18,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ในกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำ
กลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนทั่วไป (00111) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 111 ข้อ 366 (ส ำนักงำนปลัด)       
    งบเงินอุดหนุน  รวม  10,000  บำท  
       เงินอุดหนุน  รวม  10,000  บำท  
       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  10,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอวน (บริกำรจัดหำข้อมูลข่ำวสำรระดับอ ำเภอปัว) เพ่ือ
จ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลบ ำรุงรักษำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรระดับอ ำเภอ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในอ ำเภอปัว
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 111 ข้อ 367 (ส ำนักงำนปลัด)     
 
งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  รวม  35,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  35,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  35,000  บำท  
 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รวม 35,000  บำท  
 1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 
20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ, ค่ำเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดเวทีประชำคมและค่ำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทั้งค่ำล้ำงอัดรูปกำรจัดเวทีประชำคมเป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร (00112) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 100 ข้อ 326 (ส ำนักงำนปลัด)       
 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำประจ ำปี จ ำนวน 15,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ, ค่ำเอกสำรที่ใช้ในกำรจัดเวทีประชำคมและค่ำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่มแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รวมทั้งค่ำล้ำงอัดรูปกำรจัดเวทีประชำคมเป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร (00112) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
99 ข้อ 321 (ส ำนักงำนปลัด)   
 
งำนบริหำรงำนคลัง  รวม  1,901,720  บำท  
   งบบุคลำกร  รวม  1,167,020  บำท  
       เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม  1,167,020  บำท  

1. เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  798,740  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 4 อัตรำ ได้แก่ 
  1. หัวหน้ำส่วนกำรคลัง ตั้งไว้ 242,340 บำท 
  2. นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี ตั้งไว้ 221,200 บำท 
  3. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ตั้งไว้ 160,300 บำท 
  4. เจ้ำพนักงำนพัสดุ ตั้งไว้ 174,900 บำท 
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ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 339  (ส่วนกำรคลัง)      
       2. เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน  จ ำนวน  83,640  บำท  
         2.1 เงินเพ่ิมต่ำงๆ ตั้งไว้ 73,560 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นพิเศษค่ำครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลจ ำนวน 3 อัตรำ ได้แก่  
   1. นักวิชำกำรเงินและบัญชี ตั้งไว้ 8,400 บำท 
   2. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ตั้งไว้ 47,160 บำท 
   3. เจ้ำพนักงำนพัสดุ ตั้งไว้ 18,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 342 (ส่วนกำรคลัง) 
  2.2 เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ตั้งไว้ 10,080 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิให้แก่พนักงำนส่วน
ต ำบลจ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ 
   1. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ตั้งไว้ 7,560 บำท 
   2. เจ้ำพนักงำนพัสดุ ตั้งไว้ 2,520 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 343 (ส่วนกำรคลัง)        
 3. เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน  42,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนกำรคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป 
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 344 (ส่วนกำรคลัง)       
       4. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  186,480  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ 
  1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ตั้งไว้ 98,700 บำท  
  2. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตั้งไว้ 87,780 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 95 ข้อ 293 (ส่วนกำรคลัง)       
       5. เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  56,160  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ 
  1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ตั้งไว้ 32,760 บำท  
  2. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตั้งไว้ 23,400 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 96 ข้อ 296 (ส่วนกำรคลัง)        
     
 งบด ำเนินงำน  รวม  694,200  บำท  
       ค่ำตอบแทน  รวม  129,200  บำท  
       1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำปี 
2557 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 341 (ส่วนกำรคลัง)     
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       2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน  5,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 358 (ส่วนกำรคลัง)       
       3. ค่ำเช่ำบ้ำน  จ ำนวน  49,200  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ ได้แก่ 
  (1) หัวหน้ำส่วนกำรคลัง ตั้งไว้ 30,000 บำท 
  (2) นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ ตั้งไว้ 19,200 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 354 (ส่วนกำรคลัง)       
       4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน  5,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 
(ส่วนกำรคลัง)       
       5. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  จ ำนวน  50,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 355 (ส่วน
กำรคลัง)       
 ค่ำใช้สอย  รวม  445,000  บำท  

1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  150,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น 
 (1) ประเภทค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในกำรเข้ำรับกำรอบรมและกำรประชุมสัมมนำต่ำงๆ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 356 (ส่วนกำรคลัง) 
 (2) ค่ำจ้ำงเหมำและบริกำร จ ำนวน 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนกำรคลัง)       
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน 275,000  บำท      
         (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  100,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 357 (ส่วนกำรคลัง)       
        (2) โครงกำรแผนที่ภำษี  จ ำนวน  175,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ฯลฯ ในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 100 ข้อ 327 (ส่วนกำรคลัง)       
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       3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกำรคลัง เช่น บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ในส ำนักงำนและที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนกำรคลัง เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, 
เครื่องปรับอำกำศ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง 
(00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 379 (ส่วนกำรคลัง)       
   ค่ำวัสดุ   รวม  100,000  บำท  

1. วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  50,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส ำนักงำน ต่ำง ๆ เช่น สมุดบันทึก กระดำษ ซองจดหมำย 
แฟ้ม ปำกกำ ปำกกำไวท์บอร์ด ดินสอ น้ ำยำลบค ำผิด ลวดเสียบกระดำษ ลวดเย็บ กำว เทปกำว กุญแจ เครื่อง
ค ำนวณเลข น้ ำดื่มสะอำด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำน
คลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370  (ส่วนกำรคลัง)      

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  50,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน อบต. ป่ำกลำง เช่น หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมำส์) แผ่นดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370  
(ส่วนกำรคลัง)       
    ค่ำสำธำรณูปโภค  รวม  20,000  บำท  

1. ค่ำบริกำรไปรษณีย์  จ ำนวน  20,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธนำณัติ ค่ำลงทะเบียนจดหมำย และค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์ยำกร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 110 ข้อ 363 (ส่วนกำรคลัง)       
 
งบลงทุน   รวม  40,500  บำท  
    ค่ำครุภัณฑ์  รวม  40,500  บำท  
       1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน        จ ำนวน 20,000  บำท 
        1.1 ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้  จ ำนวน  5,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 4 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบ
ทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370  
(ส่วนกำรคลัง)      

1.2 ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 15 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้  จ ำนวน  5,000  บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 15 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบ
ทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 
(ส่วนกำรคลัง)  
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1.3 ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้  จ ำนวน  10,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบ
รำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำร
ทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 (ส่วน
กำรคลัง)       

2. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        จ ำนวน 15,000 บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่งระบบดิจิตอล จ ำนวน 1 ตัว ควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 17 ล้ำนพิเซล 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนกำรคลัง)       

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       จ ำนวน  5,500 บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (25 หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 5,500 
บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
 - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi  
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 25 หน้ำต่อนำที 
 - มีหน่วยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
 - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนำคม 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 114 ข้อ 380 (ส่วนกำรคลัง)       
 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  324,600  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  205,000  บำท  

ค่ำใช้สอย  รวม  200,000  บำท  
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน 200,000 บำท       
(1) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 7 วันอันตรำย  จ ำนวน 25,000  บำท  

       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ฯลฯ ในกำรลดอุบัติเหตุช่วง เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกำรนต์ ตำมค ำสั่งของ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 103 ข้อ 338 (ส ำนักงำนปลัด)       
 (2) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมทบทวน อปพร.  จ ำนวน  100,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 103 ข้อ 337 (ส ำนักงำนปลัด)       
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 (3) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกรรมสมำชิก อปพร.  จ ำนวน  25,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ฯลฯ ในวันอปพร. และกิจกรรมต่ำงๆ ตำมค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ใน
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
(00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
103 ข้อ 337 (ส ำนักงำนปลัด)        
 (4) ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิก อปพร.  จ ำนวน  50,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิก อปพร. และ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS ตำมค ำสั่งของ
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 106 ข้อ 347 (ส ำนักงำนปลัด)        
 ค่ำวัสดุ  รวม  5,000  บำท  

1. วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  จ ำนวน  5,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเติมถังดับเพลิง ของส ำนักงำน อบต. และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 103 ข้อ 336 (ส ำนักงำนปลัด)        
    
 งบลงทุน   รวม  119,600  บำท  
       ค่ำครุภัณฑ์  รวม  119,600  บำท  

1. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        จ ำนวน  6,500  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหำยใจครบชุด จ ำนวน 1 ชุด ไม่ปรำกฏในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
(00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 102 ข้อ 334 (ส ำนักงำนปลัด)       

2. ครุภัณฑ์โรงงำน        จ ำนวน  12,000  บำท 
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำด 12 นิ้ว ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำ
ในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส ำนักงำนปลัด)       

3. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        จ ำนวน  89,500  บำท 
(1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อข้อต่อแยก 3 ทำง ทองเหลือง ขนำด 2 นิ้ว ครึ่ง จ ำนวน 1 ตัว  จ ำนวน 9,500   

บำท ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและ
เหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 102 ข้อ 334 (ส ำนักงำนปลัด)    
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       (2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อท่อดูดพร้อมข้อต่อและกะโหลก ขนำด 3 นิ้ว จ ำนวน 1 ตัว ขนำดยำว 9 เมตร 
ส ำหรับรถดับเพลิง จ ำนวน 24,000 บำท ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว 
ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
(00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
102 ข้อ 334  (ส ำนักงำนปลัด)      
 (3) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหัวฉีดน้ ำแบบปรับฝอยและล ำตรง มีคันโยก ปิด-เปิด (แบบด้ำมปืน) ขนำด 1นิ้ว 
ครึ่ง จ ำนวน 2 ตัว จ ำนวน  56,000 บำท ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว 
ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
(00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
102 ข้อ 334 (ส ำนักงำนปลัด)        

4. ครุภัณฑ์อ่ืน        จ ำนวน  11,600  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแผงกั้นจรำจร 3 เหลี่ยม ล้อเหล็กหมุน 180 องศำ ด้ำนข้ำงมีหลอดฟลูออเรนเซน
พร้อมกันฝุ่น 2 ข้ำง พร้อมสำย VTC 10 เมตร จ ำนวน 2 แผง ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบ
รำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 102 ข้อ 334 (ส ำนักงำนปลัด)       
 

แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ  รวม  1,010,930  บำท  
   งบบุคลำกร  รวม  442,430  บำท  
       เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม  442,430  บำท  

1. เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  210,700  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำจ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 
104 ข้อ 339  (ส่วนกำรศึกษำ)      

2. เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน  จ ำนวน  20,160  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมตำมวุฒิให้แก่ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-
2559) หน้ำ 105 ข้อ 343 (ส่วนกำรศึกษำ)       

3. เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน  42,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
105 ข้อ 344 (ส่วนกำรศึกษำ)        

4. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  87,780  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 339 (ส่วนกำรศึกษำ)       
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5. เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  81,790  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ได้แก่  
  1. ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งไว้ 32,760 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน 
งำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) 
หน้ำ 105 ข้อ 343 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  2. ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 5 อัตรำ ตั้งไว้ 49,032 บำท (ส่วนที่เกินจำกที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
โอนให้) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
(00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 343 (ส่วนกำรศึกษำ)       
     
 งบด ำเนินงำน  รวม  553,500  บำท  
       ค่ำตอบแทน  รวม  104,000  บำท  

1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) 
ประจ ำปี 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 341 (ส่วนกำรศึกษำ)       

2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน  20,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 358 (ส่วนกำรศึกษำ)       

3. ค่ำเช่ำบ้ำน  จ ำนวน  36,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่ หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ(00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 354 (ส่วนกำรศึกษำ)        

4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน  8,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) 
หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนกำรศึกษำ)     

5. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  จ ำนวน  20,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลให้กับพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 108 
ข้อ 355  (ส่วนกำรศึกษำ)       
   ค่ำใช้สอย  รวม  322,000  บำท  

1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  120,000  บำท  
        แยกเป็น 
  (1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ในกำรเข้ำรับกำรอบรมและกำรประชุมสัมมนำต่ำงๆ 
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 356 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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  (2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำหลวง ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 353 (ส่วนกำรศึกษำ)       
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน 162,000  บำท     
          (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล  จ ำนวน  60,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 357 (ส่วนกำรศึกษำ)       
          (2) ค่ำพัฒนำผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  52,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 13 คน 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง จ ำนวน 9 คน เป็นเงิน 36,000 บำท 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำหลวง จ ำนวน 4 คน เป็นเงิน 16,000 บำท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
(00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 71 ข้อ 194 (ส่วนกำรศึกษำ)       
          (3) โครงกำรศึกษำดูงำนมหกรรมกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ประจ ำปี 2557 จ ำนวน 50,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร/น้ ำดื่ม, ค่ำจ้ำงเหมำรถ, ค่ำเช่ำที่พัก, ค่ำประกันชีวิต, ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ในกำรเดินทำงไป
ทัศนะศึกษำดูงำนของผู้บริหำรฯ, พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ เพื่อ
พัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210)  
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 54 ข้อ 118  
(ส่วนกำรศึกษำ)        
       3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  40,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่ำงๆ ใน
ส ำนักงำนและที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนกำรศึกษำ เช่น เครื่องพิมพ์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอำกำศ, 
โทรทัศน์, ตู้เย็น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 376 (ส่วนกำรศึกษำ)       
       ค่ำวัสดุ  รวม  127,500  บำท  
       1. วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส ำนักงำน ต่ำง ๆ เช่น สมุดบันทึก กระดำษ ซองจดหมำย แฟ้ม 
ปำกกำ ปำกกำไวท์บอร์ด ดินสอ น้ ำยำลบค ำผิด ลวดเสียบกระดำษ ลวดเย็บ กำว เทปกำว กุญแจ เครื่องค ำนวณ
เลข น้ ำดื่มสะอำด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 (ส่วนกำรศึกษำ) 
       2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  87,500  บำท  
         (1) ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนำเด็ก) ตั้งไว้ 67,500 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ ในกำรประกอบอำหำร เช่น น้ ำดื่มสะอำด, หม้อ, กระทะ, ถ้วย, จำน, ชำม, ช้อน, แก้วน้ ำ, และสิ่งของ
เครื่องใช้ในกำรท ำควำมสะอำด ส ำนักงำนฯ และห้องน้ ำ เช่นไม้กวำด , แปรง,ไม้ถูพ้ืน, สบู่, ผงซักฟอก, น้ ำยำล้ำง
จำน, น้ ำยำเช็ดกระจก, น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กท้ัง 2 ศูนย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 372 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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  (2) ผ้ำริ้ว/ผ้ำสี/ผ้ำฉำก ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อผ้ำริ้ว/ผ้ำสี/ผ้ำฉำก ส ำรับใช้ตก
แต่งงำนพิธีต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรงำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (2557-2559) หน้ำ 103 ข้อ 326 (ส่วนกำรศึกษำ)       
       3. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  20,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน อบต. ป่ำกลำง เช่น หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมำส์) แผ่นดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 
370 (ส่วนกำรศึกษำ)      
  
 งบลงทุน   รวม  15,000  บำท  
       ค่ำครุภัณฑ์  รวม  15,000  บำท  
       ครุภัณฑ์ส ำนักงำน         
        1. ค่ำจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ชั้น จ ำนวน 1 หน่วย  จ ำนวน  5,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ขนำด 2 ชั้น จ ำนวน 1 หน่วย ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้
สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         2. ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้  จ ำนวน  10,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบ
รำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
112 ข้อ 370 (ส่วนกำรศึกษำ)       
 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  รวม  5,789,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  3,309,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  1,671,000  บำท  
       รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
         (1)  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  1,456,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง (ศพด.) 260 คน ๆ ละ 20 บำท/วัน 
จ ำนวน 280 วัน แยกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง นักเรียน 170 คน 280 วนั เป็นเงิน 952,000 บำท 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำหลวง นักเรียน 90 คน 280 วัน เป็นเงิน 504,000 บำท 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 66 ข้อ 176 (ส่วนกำรศึกษำ)   
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         (2) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรบัณฑิตน้อย  จ ำนวน  15,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดงำนรับเกียรติบัตรส ำหรับเด็กที่จบจำกศูนย์พัฒนำเด็กต ำบลป่ำกลำง ค่ำเช่ำชุดครุยเด็ก 
ค่ำเกียรติบัตร วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 71 ข้อ 
191 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (3) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  จ ำนวน  40,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของขวัญ ของรำงวัลในกำรร่วมกิจกรรมของเด็กในวันเด็กแห่งชำติ ร่วมกับ โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในต ำบลป่ำกลำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 71 ข้อ 190 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (4) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดซื้ออำหำรเสริมส ำหรับเด็กที่มีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ จ ำนวน  30,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม,ไข)่ ให้แก่เด็กท่ีมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนกำรศึกษำ)       
        (5) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง จ ำนวน 15,000 
บำท เพื่อจ่ำยในโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม 
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 68 ข้อ 181 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (6) โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง จ ำนวน  15,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยในโครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม ของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 
2557-2559) หน้ำ 69 ข้อ 183 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (7) โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ของโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 จ ำนวน 20,000 บำท  
 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม 
ของผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 179 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (8) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพของโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 จ ำนวน 30,000 
บำท เพื่อจ่ำยในโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพ เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม ของผู้
เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 180 (ส่วนกำรศึกษำ)    
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         (9) โครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 จ ำนวน 30,000 
บำท เพื่อจ่ำยในโครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นค่ำอำหำร, น้ ำดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม
และวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 78 ข้อ 232 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (10) โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยในโครงกำรห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม ของผู้
เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 64 ข้อ 141 (ส่วนกำรศึกษำ)        
       ค่ำวัสดุ  รวม  1,638,000  บำท  
       1. ค่ำอำหำรเสริม (นม)  จ ำนวน  1,638,000  บำท  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอำหำรเสริมนม อัตรำคนละ 7 บำท โดยแจกจ่ำยให้นักเรียน ดังนี้ 
  (1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์ นักเรียน 260 คน 280 วัน เป็นเงิน 509,600 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 178 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง นักเรียน 170 คน 280 วนั เป็นเงิน 333,200 บำท 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตำหลวง นักเรียน 90 คน 280 วัน เป็นเงิน 176,400 บำท 
  (2) โรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 นักเรียนชั้นอนุบำล และประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวนคน 487 
คน จ ำนวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 886,340 บำท ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 
มิ.ย. 56 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 177 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (3) โรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง นักเรียนชั้นอนุบำล และประถมศึกษำปีที่ 1-6 จ ำนวนคน 133 คน 
จ ำนวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 242,060 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 177 
(ส่วนกำรศึกษำ)   
    
    งบเงินอุดหนุน  รวม  2,480,000  บำท  
      เงินอุดหนุน  รวม  2,480,000  บำท  
      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  จ ำนวน  2,480,000  บำท  
       1. อุดหนุนโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพที่ 166 ตั้งไว้ 1,948,000 บำท เพื่อจ่ำยเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบำล และ ป.1-6 จ ำนวน 487 คนๆ ละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วนั ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 65 ข้อ 175 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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 2. อุดหนุนโรงเรียนสหรำษฎร์บ ำรุง ตั้งไว้ 532,000 บำท เพื่อจ่ำยเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบำล และ ป.1-6 จ ำนวน 133 คนๆ ละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210)  
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 65 ข้อ 175 
(ส่วนกำรศึกษำ)       
 

งำนระดับมัธยมศึกษำ  รวม  115,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  115,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  115,000  บำท  
       รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
       (1) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรเปิดโลกทัศน์กำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติและเผยแพร่วัฒนำธรรมท้องถิ่น โรงเรียน
มัธยมป่ำกลำง จ ำนวน 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับมัธยมศึกษำ (00213) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 89 ข้อ 276 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (2) โครงกำรลำนวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง  จ ำนวน  30,000  บำท  
      เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรลำนวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม 
ของผู้เข้ำร่วม และวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับมัธยมศึกษำ (00213) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 86 ข้อ 264 (ส่วนกำรศึกษำ)       
        (3) โครงกำรส่งเสริมอำชีพสู่กำรมีงำนท ำให้กับเยำวชนต ำบลป่ำกลำง โรงเรียนมัธยมป่ำกลำง จ ำนวน 
45,000 บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมอำชีพสู่กำรมีงำนท ำให้กับเยำวชนต ำบลป่ำกลำง เป็นค่ำอำหำร, 
น้ ำดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนระดับมัธยมศึกษำ (00213) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 54 ข้อ 121 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (4) โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมป่ำกลำง จ ำนวน 20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นค่ำอำหำร, น้ ำดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร 
รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ 
(00210) งำนระดับมัธยมศึกษำ (00213) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 77 ข้อ 231  
(ส่วนกำรศึกษำ)    
    

งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ  รวม  15,000  บำท  
   งบด ำเนินงำน  รวม  15,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  15,000  บำท  
       รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
        (1) โครงกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมระเบียบวินัยเยำวชนลูกเสือด้วยกระบวนกำรลูกเสือ โรงเรียนมัธยม 
ป่ำกลำง จ ำนวน 15,000 บำท เพื่อจ่ำยในกิจกรรมฝึกอบรมระเบียบวินัยเยำวชนลูกเสือด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 
เป็นค่ำอำหำร, น้ ำดื่ม ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) งำนศึกษำไม่ก ำหนดระดับ (00214) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 101 ข้อ 330 (ส่วนกำรศึกษำ)     
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แผนงำนสำธำรณสุข 
  งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น  รวม  230,000  บำท  
     งบด ำเนินงำน  รวม  170,000  บำท  
       ค่ำวัสดุ  รวม  170,000  บำท  
       วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  จ ำนวน  170,000  บำท  
        แยกเป็น 
 (1) ค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำยำเคมีส ำหรับเครื่อง
พ่นหมอกควัน ในกำรก ำจัด ยุงลำย ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็นพำหะน ำโรคต่ำงๆในเขตพ้ืนที่เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 74 ข้อ 213 
(ส ำนักงำนปลัด) 
 (2) ค่ำสำรเคมีก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ตั้งไว้ 45,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำทรำยอะเบท ส ำหรับแจกจ่ำยให้แก่
ประชำชนทุกหลังคำเรือนส ำหรับก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย แมลงพำหะน ำโรค ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ เพื่อป้องกันโรคติดต่อ 
เช่น ไข้มำลำเรีย ไข้เลือดออก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุข
และงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 74 ข้อ 212 (ส ำนักงำนปลัด) 
 (3) ค่ำน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำยำค่ำเชื้อไข้หวัดนกส ำหรับฉีดพ่น 
ทุกหมู่บ้ำน ตำมหนังสือที่ มท 0839.3/567 ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2549 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
สำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 76 ข้อ 226 (ส ำนักงำนปลัด) 
 (4) ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
ส ำหรับอำสำสมัครปศุสัตว์หมู่บ้ำนใช้ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ทั้งหกหมู่บ้ำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
สำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน (00223) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 74 ข้อ 214 (ส ำนักงำนปลัด) 
        
    งบเงินอุดหนุน  รวม  60,000  บำท  
       เงินอุดหนุน  รวม  60,000  บำท  
       เงินอุดหนุนเอกชน  จ ำนวน  60,000  บำท  
        อุดหนุนกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ตั้งไว้ 60,000 บำท ตำมโครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข
มูลฐำนเขตเทศบำลและ อบต.เพ่ือส ำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข โดยจัดสรรเป็นค่ำด ำเนินงำนของ 
อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้ำนๆละ 10,000 บำท เพื่อให้ อสม.ด ำเนินกำรใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
  (1) กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุข 
  (2) กำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในเรื่องต่ำงๆ 
  (3) กำรจัดบริกำรสุขภำพเบื้องต้นในศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำน (ศสมช.) 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุข
อ่ืนๆ (00223) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 74 ข้อ 216 (ส ำนักงำนปลัด) 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์  รวม  100,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  100,000  บำท  
       ค่ำวัสดุ  รวม  100,000  บำท  
       วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  100,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อผ้ำห่มเครื่องกันหนำว ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 60 ข้อ 149 
(ส ำนักงำนปลัด)        
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน  รวม  1,980,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  120,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  120,000  บำท  
       1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  40,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประมำณกำรขยำยไฟฟ้ำต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 
(ส่วนโยธำ)        
       2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  80,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและ
ชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 379 (ส่วนโยธำ)       
     
 งบเงินอุดหนุน  รวม  1,860,000  บำท  
       เงินอุดหนุน  รวม  1,860,000  บำท  
       เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  จ ำนวน  1,860,000  บำท  
        1. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณะประโยชน์ ตั้งไว้
รวม 1,860,000 บำท ดังนี้ 
 1.1 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปัว ตำมโครงกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ ตั้งไว้ 200,000 บำท  
แยกเป็น 
  (1) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปัว ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อเป็นค่ำติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ 
(ไฟกิ่ง) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 45 ข้อ 72 (ส่วนโยธำ) 
  (2) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอปัว ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อเป็นค่ำติดตั้งไฟฟ้ำขยำยเขต
ไฟฟ้ำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน (00242) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 45 ข้อ 76 (ส่วนโยธำ) 
 1.2 อุดหนุนกำรประปำส่วนภูมิภำคอ ำเภอท่ำวังผำ ตั้งไว้ 1,660,000 บำท เพื่อเป็นค่ำติดตั้งประปำและ
ขยำยเขตประปำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนไฟฟ้ำถนน 
(00242) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 41 ข้อ 54 (ส่วนโยธำ)       
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งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  390,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  390,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  390,000  บำท  
       รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  390,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บขยะ ก ำจัดขยะ และอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 89 ข้อ 277   (ส่วนโยธำ)      
 
งำนบ ำบัดน้ ำเสีย  รวม  80,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  80,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  80,000  บำท  
       1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  30,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรทดสอบน้ ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรทดสอบน้ ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำน
บ ำบัดน้ ำเสีย (00245) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 43 ข้อ 68 (ส่วนโยธำ)       
       2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  50,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
 (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 50,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขุดลอกรำงระบำยน้ ำในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง (จ้ำงเหมำเป็น
ครั้งๆ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบ ำบัดน้ ำเสีย (00245) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 97 ข้อ 316 (ส่วนโยธำ)       
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  รวม  430,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  365,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  345,000  บำท  
       1. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน  20,000  บำท  
        (1) โครงกำร อบต.สัญจร/อบต.พบประชำชน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำขนม, น้ ำดื่ม, อำหำร, อำหำรว่ำง, ค่ำป้ำย,  
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำร อบต.สัญจร/อบต.พบประชำชน ในกำรรองรับปัญหำควำม
ต้องกำรต่ำงๆ หรือกำรบริกำรเคลื่อนที่ เช่น กำรบริกำรจัดเก็บภำษี เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏ
ในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 99 ข้อ 322 (ส ำนักงำนปลัด)      
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน 205,000 บำท       
        (1) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมรณรงค์ต่ำงๆ เช่น กำรต่อต้ำนยำเสพติด, รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ไข้เลือดออก จ ำนวน 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตำมกิจกรรมรณรงค์
ต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 70 ข้อ 179  
(ส ำนักงำนปลัด)     
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         (2) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรประกวดหน้ำบ้ำนสะอำดหน้ำบ้ำนหน้ำมอง จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 91 ข้อ 288 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (3) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล จ ำนวน  50,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ในกำรฝึกอบรมหรือค่ำเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงำนของ
คณะท ำงำนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอำชนะปัญหำยำเสพติด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 61 ข้อ 153 (ส ำนักงำนปลัด)       
        (4) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพผลิตเสื้อผ้ำชำวเขำ หมู่ที่ 3  จ ำนวน  30,000  บำท  
      เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมผลิตเสื้อผ้ำชำวเขำ บ้ำนค้ำงฮ่อ หมู่ที่ 3 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 51 ข้อ 107 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรฝึกอบรมต่อต้ำนยำเสพติดต ำบลป่ำกลำง (ชมรมม้งแห่งประเทศไทย และ
ชมรมม้งต ำบลป่ำกลำง) จ ำนวน 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ฯลฯ ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
(00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 - 2559) หน้ำ 
65 ข้อ 173 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (6) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่ตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 - 2559) หน้ำ 70 ข้อ 186 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (7) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดโครงกำรอบรมวินัยจรำจร  จ ำนวน  15,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557 - 2559) หน้ำ 63 ข้อ 161 (ส ำนักงำนปลัด)       
       3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  120,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ในกำรซ่อมแซมบ้ำนคนจน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 60 ข้อ 148 (ส ำนักงำนปลัด)        
        
 ค่ำวัสดุ  รวม  20,000  บำท  
       วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดตรวจสำรเสพติดในร่ำงกำย ส ำหรับสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงติดสำรเสพติดในชุมชน ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 65 ข้อ 172 (ส ำนักงำนปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน  รวม  65,000  บำท  
       เงินอุดหนุน  รวม  65,000  บำท  
       เงินอุดหนุนเอกชน  จ ำนวน  65,000  บำท  
        1. อุดหนุน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น เงินอุดหนุน โครงกำร 
ส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร รักษำควำมสงบเรียบร้อยของชุมชน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏใน แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 20 ข้อ 156 (ส ำนักงำนปลัด) 
 2. อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอำยุต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำร กิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอำยุ รวมถึงกำรร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอำยุอ ำเภอปัว ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน (00250) งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 62 ข้อ 157 (ส ำนักงำนปลัด)      
  

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร  รวม  345,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  345,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  265,000  บำท  
       รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน  265,000  บำท       
         (1) ค่ำจัดกำรแข่งขันกีฬำประจ ำปีต ำบลป่ำกลำง  จ ำนวน  50,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ, ค่ำถ้วยรำงวัล-เงิน
รำงวัล, ค่ำจัดสถำนที่-สนำมแข่งขัน, ค่ำบ ำรุงสถำนที่, ค่ำเอกสำร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ 
ส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ ในต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
ศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 79 ข้อ 234 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (2) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรส่งนักกีฬำ กลุ่มสตรี หรือเยำวชน ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถำนที่ จ ำนวน   
120,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเดินทำง ค่ำอำหำรส ำหรับนักกีฬำ และผู้ควบคุมทีม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ในกำร
ส่งนักกีฬำเยำวชน เข้ำร่วมแข่งขันในงำนต่ำงๆ เช่น กำรแข่งขันกีฬำในเทศกำลปีใหม่ม้ง, กำรแข่งขันกีฬำระดับ
อ ำเภอ, กำรแข่งขันในระดับจังหวัด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 79 ข้อ 
235 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (3) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งนักกีฬำแอโรบิคต ำบลป่ำกลำงเข้ำร่วมแข่งขันในระดับต่ำงๆ จ ำนวน 
10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเดินทำง เบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ระเบียบกฎหมำย
ได้ก ำหนดให้จ่ำยได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) 
งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 79 ข้อ 236 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (4) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับจัดฝึกอบรมโครงกำรฝึกสอนนักกีฬำระดับต ำบล  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ ค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและ
นันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 81 ข้อ 242 (ส่วนกำรศึกษำ)    
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         (5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับส่งนักกีฬำแข่งขันกีฬำอิ้วเมี่ยนประจ ำปี  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ, ค่ำถ้วยรำงวัล-เงิน
รำงวัล, ค่ำจัดสถำนที่-สนำมแข่งขัน, ค่ำบ ำรุงสถำนที่, ค่ำเอกสำร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและ
นันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 80 ข้อ 237 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (6) โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนสัมพันธ์เผ่ำลัวะต้ำนยำเสพติด ครั้งที่ 1  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ, ค่ำถ้วยรำงวัล-เงิน
รำงวัล, ค่ำจัดสถำนที่-สนำมแข่งขัน, ค่ำบ ำรุงสถำนที่, ค่ำเอกสำร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆในต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 82 ข้อ 246 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (7) โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนป่ำกลำงมิตรภำพ ที่ 166  จ ำนวน  10,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ, ค่ำถ้วยรำงวัล-เงิน
รำงวัล, ค่ำจัดสถำนที่-สนำมแข่งขัน, ค่ำบ ำรุงสถำนที่, ค่ำเอกสำร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆในต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 82 ข้อ 245 (ส่วนกำรศึกษำ)       
         (8) โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลป่ำกลำง  จ ำนวน  15,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ, ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ, ค่ำถ้วยรำงวัล-เงิน
รำงวัล, ค่ำจัดสถำนที่-สนำมแข่งขัน, ค่ำบ ำรุงสถำนที่, ค่ำเอกสำร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
ฯลฯ ส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆในต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 71 ข้อ 192 (ส่วนกำรศึกษำ)       
       ค่ำวัสดุ  รวม  80,000  บำท  
       วัสดุกีฬำ  จ ำนวน  80,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬำประจ ำหมู่บ้ำนและศูนย์กีฬำต ำบล ส ำหรับส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและออกก ำลัง
กำยให้แก่ประชำชนทุกหมู่บ้ำน ใช้ฝึกซ้อม เล่นกีฬำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 80 ข้อ 238 (ส่วนกำรศึกษำ) 
       
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  456,500  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  388,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  388,000  บำท  
       1. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  จ ำนวน  368,000  บำท  
 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ใน
กำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันมำฆะบูชำ, วันวิสำขบูชำ, วันอำสำฬหบูชำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 256 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตั้งไว้ 358,000 บำท แยกเป็น 
  (2.1) ค่ำจัดกิจกรรมงำนเทศกำลปีใหม่ม้ง ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
เทศกำลปีใหม่ม้ง (บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ที่ 1, บ้ำนค้ำงฮ่อ หมู่ที่ 3 และบ้ำนสวนทรำย หมู่ที่ 6) ต ำบลป่ำกลำง ค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 83 ข้อ 250 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.2) ค่ำจัดกิจกรรมเทศกำลปีใหม่เมี่ยน ตั้งไว้ 20,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
เทศกำล หรือประเพณีปีใหม่เมี่ยน บ้ำนห้วยสะนำว หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำกลำง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 83 ข้อ 251 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.3) งำนประเพณี กินสะโหลดตีพิ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ้ำนตำหลวง หมู่ที่ 5 ต ำบลป่ำกลำง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 83 ข้อ 252 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 30,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมและพิธีกำรรดน้ ำด ำหัวผู้สูงอำยุ หัวหน้ำส่วนรำชกำรในต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำหมู่บ้ำนในต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 253 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบวงสรวงเจ้ำที่ต ำบลป่ำกลำงและเจ้ำที่ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งไว้ 
15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้และบวงสรวง เจ้ำที่/เจ้ำพ่อพญำดงเซ้ง ประจ ำต ำบลป่ำกลำง 
และเจ้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 
ข้อ 255 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.6) ค่ำจัดงำนประเพณีสงกรำนต์บ้ำนจูน ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์บ้ำนจูน หมู่ที่ 4 ต ำบลป่ำกลำง ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 85 ข้อ 259 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.7) ค่ำจัดงำนประเพณีสงกรำนต์บ้ำนตำหลวง ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำนประเพณีสงกรำนต์บ้ำนตำหลวง หมู่ที่ 5 ต ำบลป่ำกลำง ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 85 ข้อ 261 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนคำรวะพญำผำนอง/จัดงำนเทศกำลโลกของกว่ำง/จัดงำนชมพูภูคำบำน/
จัดงำนลอยกระทง/จัดงำนกำชำด ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ น้ ำดื่ม ค่ำรถในกำรน ำประชำชนร่วมงำน 
กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของต ำบลป่ำกลำง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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  (2.9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกวดธิดำดอย ตั้งไว้ 13,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรส่ง
ธิดำดอยเข้ำประกวด เช่น งำนกำดชำด งำนลอยกระทง งำนเทศกำลโลกของกว่ำง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 85 ข้อ 260 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.10) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรจัดกิจกรรมวันคริสต์มำส ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ 
เครื่องเขียน กระดำษ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ในกำรจัดกิจกรรมวันคริสต์มำส ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(2557-2559) หน้ำ 85 ข้อ 258 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.11) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมสำมเผ่ำต ำบลป่ำกลำง ตั้งไว้ 60,000 
บำท เพื่อจ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมปรำชญ์ชำวบ้ำน หมอขวัญ ของเผ่ำม้ง เผ่ำเมี่ยน และเผ่ำลั๊วะ เป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร รวมทั้งค่ำตอบแทนวิทยำกร ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 86 ข้อ 265 (ส่วนกำรศึกษำ) 
  (2.12) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 87 
ข้อ 268 (ส่วนกำรศึกษำ)       
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน  20,000 บำท       
        (1) โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต ำบลป่ำกลำง  จ ำนวน  20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวิทยำกร, ค่ำอำหำร, น้ ำดื่ม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียนต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 77 
ข้อ 230  (ส่วนกำรศึกษำ)      
     
 งบเงินอุดหนุน  รวม  68,500  บำท  
       เงินอุดหนุน  รวม  68,500  บำท  
       เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  จ ำนวน  68,500  บำท  
        1. อุดหนุนงำนเทศกำลโลกขอกว่ำง นักสู้แห่งขุนเขำ ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนเทศกำลโลกขอกว่ำง นักสู้แห่งขุนเขำท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ) 
 2. อุดหนุนงำนบวงสรวงพญำผำนอง (กำระวะพญำผำนอง) ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ตั้งไว้ 5,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนบวงสรวงพญำผำนอง (กำระวะพญำผำนอง) ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ) 
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 3. อุดหนุนงำนเทศกำลชมพูภูคำบำนและงำนบวงสรวงเจ้ำพระญำภูคำ ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว  
ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนเทศกำลชมพูภูคำบำนและงำนบวงสรวงเจ้ำพระญำภูคำ ที่ท ำกำร
ปกครอง อ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254  
(ส่วนกำรศึกษำ) 
 4. อุดหนุนงำนออกร้ำนประจ ำปีของอ ำเภอและอปท.ในงำนกำชำดจังหวัดน่ำน ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว 
ตั้งไว้ 15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนออกร้ำนประจ ำปีของอ ำเภอและอปท.ในงำนกำชำดจังหวัดน่ำน ที่
ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และ
นันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 
ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ) 
 5. อุดหนุนงำนวันฉัตรมงคล 5 พฤษภำคม ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ตั้งไว้ 1,500 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนงำนวันฉัตรมงคล 5 พฤษภำคม ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ) 
 6. อุดหนุนงำนวันพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 5 ธันวำคม ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว 
ตั้งไว้ 3,500 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนวันพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 5 ธันวำคม ที่ท ำ
กำรปกครอง อ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร 
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 84 ข้อ 254  
(ส่วนกำรศึกษำ) 
 7. อุดหนุนงำนวันพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ปัว ตั้งไว้ 3,500 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนงำนวันพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ ที่ท ำกำรปกครอง อ ำเภอปัว ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 84 ข้อ 254 (ส่วนกำรศึกษำ)        
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  รวม  1,369,900  บำท  
    งบบุคลำกร  รวม  624,900  บำท  
       เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)  รวม  624,900  บำท  
       1. เงินเดือนพนักงำน  จ ำนวน  436,240  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลจ ำนวน 2 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 339 (ส่วนโยธำ) มีดังนี้ 
  1. เงินเดือนหัวหน้ำส่วนโยธำ ตั้งไว้ 247,660 บำท 
  2. เงินเดือนนำยช่ำงโยธำ ตั้งไว้ 188,580 บำท        
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 2. เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำน  จ ำนวน  13,020  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็น 
 2.1 ค่ำครองชีพชั่วครำวตั้งไว้ 11,700 บำท ให้แก่ นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 342 (ส่วนโยธำ) 
 2.2 เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ตั้งไว้ 1,320 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมตำมวุฒิให้แก่ นำยช่ำงโยธำ ตั้งไว้ 1,320 
บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (2557 – 2559) หน้ำ 105 ข้อ 343 (ส่วนโยธำ)       
       3. เงินประจ ำต ำแหน่ง  จ ำนวน  42,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนโยธำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 344 (ส่วนโยธำ)      
       4. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  115,640  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 339 (ส่วนโยธำ)        
       5. เงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน  18,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 105 ข้อ 342 (ส่วนโยธำ)       
    งบด ำเนินงำน  รวม  654,000  บำท  
       ค่ำตอบแทน  รวม  104,000  บำท  
       (1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 10,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) ประจ ำปี 
2554 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำ อบต.ป่ำกลำง (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 104 ข้อ 341  
(ส่วนโยธำ)        
       (2) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 109 ข้อ 358  
(ส่วนโยธำ)        
       (3) ค่ำเช่ำบ้ำน  จ ำนวน  36,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 1 อัตรำ ได้แก่ หัวหน้ำส่วนส่วนโยธำ ตั้งไว้ 36,000 บำท 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 354 (ส่วนโยธำ)       
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 (4) เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  จ ำนวน  8,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนโยธำ)       
       (5) เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล  จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและ
กำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 100 ข้อ 355 (ส่วนโยธำ)        
       ค่ำใช้สอย  รวม  260,000  บำท  
       1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  จ ำนวน  140,000  บำท  
        เพ่ือจ่ำยเป็นกำรใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร ดังนี้ 
 (1) ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมและลงทะเบียน ของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง ในกำรเข้ำร่วมประชุม อบรมสัมมนำต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 356 (ส่วนโยธำ) 
 (2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่ง
มิใช่กำรประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 353 (ส่วนโยธำ) 
 (3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอบเขตรังวัดที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรสอบเขตรังวัด
ที่ดิน ในพื้นที่ต ำบลป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 111 ข้อ 368 (ส่วนโยธำ)        
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ จ ำนวน  40,000  บำท       
         (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  จ ำนวน  40,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ เบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของพนักงำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 108 ข้อ 357 (ส่วนโยธำ)        
       3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  80,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็น  
 (1) ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำกลำง เช่น บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่ำงๆ ใน
ส ำนักงำนและที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนโยธำ เช่น เครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอำกำศ, รถ
มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ เสียงตำมสำยของ อบต.และหมู่บ้ำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 376 (ส่วนโยธำ) 
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 (2) ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
  (2.1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นกลำงแจ้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องเล่นกลำงแจ้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศูนย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏ
ในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 72 ข้อ 206  (ส่วนโยธำ)      
       ค่ำวัสดุ  รวม  290,000  บำท  
       1. วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนโยธำ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น ค่ำวัสดุ/
อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส ำนักงำน ต่ำง ๆ เช่น สมุดบันทึก กระดำษ ซองจดหมำย แฟ้ม ปำกกำ ปำกกำไวท์บอร์ด 
ดินสอ น้ ำยำลบค ำผิด ลวดเสียบกระดำษ ลวดเย็บ กำว เทปกำว กุญแจ เครื่องค ำนวณเลข น้ ำดื่มสะอำด ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370  (ส่วนโยธำ)      
       2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  จ ำนวน  200,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟ้ำ และวิทยุ ส ำหรับติดตั้งที่สำธำรณะ หมู่บ้ำน และกิจกำรของ อบต. เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ บัลลำร์ท สตำร์ทเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 115 ข้อ 381 (ส่วนโยธำ)       
       3. วัสดุก่อสร้ำง  จ ำนวน  40,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้ในงำนก่อสร้ำง หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 113 ข้อ 375 (ส่วนโยธำ)        
       4. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส ำนักงำน อบต. ป่ำกลำง เช่น หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมำส์) แผ่นดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 112 ข้อ 370 (ส่วนโยธำ)       
 
    งบลงทุน   รวม  91,000  บำท  
       ค่ำครุภัณฑ์  รวม  91,000  บำท  
       1. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่        
       ค่ำจัดซื้อสัญญำณไฟเตือนตำมแยกถนนที่เป็นจุดอันตรำย  จ ำนวน  50,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสัญญำณไฟเตือนตำมสี่แยกถนนที่เป็นจุดอันตรำย ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้
สืบทรำบรำคำในท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 (ส่วนโยธำ)       
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 2. ครุภัณฑ์ส ำรวจ        
        ค่ำจัดซื้อเครื่องวัดละเอียด จ ำนวน 1 ตัว  จ ำนวน  16,000  บำท  
เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องวัดละเอียด จ ำนวน 1 ตัว ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์โดยได้สืบทรำบรำคำใน
ท้องถิ่นแล้ว ซึ่งเป็นไปอย่ำงประหยัดและเหมำะสม ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 113 ข้อ 375 (ส่วนโยธำ)       
       3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
        ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1  จ ำนวน  25,000  บำท  
เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว) รำคำ 25,000 
บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และมีควำมเร็วสัญญำณ 
นำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 2.5 GHz และมีหน่วยควำมจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่ำ 6 MB จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB 
 - มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB จ ำนวน 1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18 นิ้ว 
จ ำนวน 1 หน่วย  
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนำคม 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
(00311) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 114 ข้อ 380 (ส่วนโยธำ)       
   
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  รวม  580,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  280,000  บำท  
      ค่ำใช้สอย  รวม  280,000  บำท  
      ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  จ ำนวน  280,000  บำท  
       (1) ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง แยกเป็น  
  (1.1) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุง 
ซ่อมแซมอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 2 ศูนย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 72 
ข้อ 202 (ส่วนโยธำ) 
  (1.2) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมทำสีอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นค่ำปรับปรุง ซ่อมแซมทำสีอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน (00312) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 72 ข้อ 202 (ส่วนโยธำ) 
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  (1.3) ค่ำปรับปรุงสำยไฟฟ้ำในอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง ตั้งไว้ 30,000 บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำปรับปรุงสำยไฟฟ้ำอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำกลำง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (00312) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-
2559) หน้ำ 72 ข้อ 201 (ส่วนโยธำ)      
 
    งบลงทุน   รวม  300,000  บำท  
       ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  รวม  300,000  บำท  
       อำคำรต่ำง ๆ        
        โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนตำหลวง  จ ำนวน  300,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กบ้ำนตำหลวง ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน (00312) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.
2557-2559) หน้ำ 67 ข้อ 160 (ส่วนโยธำ)      
   

แผนงำนกำรเกษตร 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร  รวม  340,000  บำท  
    งบด ำเนินงำน  รวม  340,000  บำท  
       ค่ำใช้สอย  รวม  330,000  บำท  
       รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
         (1) ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล จ ำนวน 20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 349 (ส ำนักงำนปลัด)        
         (2) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรดูแลรักษำบ ำรุงแปลงเพำะพันธุ์ยำงพำรำของต ำบล จ ำนวน 20,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ในกำรฝึกอบรมโครงกำรดูแลรักษำบ ำรุงแปลง
เพำะพันธุ์ยำงพำรำของต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริม
กำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557- 2559) หน้ำ 52 ข้อ 110 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (3) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรฝึกอบรมท ำปุ๋ย PR  จ ำนวน  40,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 59 ข้อ 141 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (4) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรพัฒนำศักยภำพตลำดของกลุ่มมะม่วง   จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนกำรเกษตร (00320) งำน
ส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 53 ข้อ 113 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (5) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรเพ่ิมผลผลิตมะม่วง  จ ำนวน  20,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวิทยำกรค่ำน้ ำดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ปรำกฏในแผนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) 
หน้ำ 57 ข้อ 134 (ส ำนักงำนปลัด) 
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         (6) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงกบ และปลำดุก หมู่ที่ 4 จ ำนวน 30,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุลูกกบ ลูกปลำดุก ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงกบ ปลำดุก หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 51 ข้อ 106 (ส ำนักงำนปลัด)        
         (7) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6  จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ ลูกหมู ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้ำนสวนทรำย ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) 
หน้ำ 51 ข้อ 106 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (8) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร หมู่ที่ 2 จ ำนวน 30,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนห้วยสะนำว 
หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน แผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 53 ข้อ 116 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (9) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ ปลำดุก หมู่ที่ 1  จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุลูกกบ ลูกปลำดุก ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ เลี้ยงปลำดุก บ้ำนน้ ำเปิน หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน แผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 52 ข้อ 86 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (10) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ ปลำดุก หมู่ที่ 5  จ ำนวน  30,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ ลูกกบ และ ลูกปลำดุก ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพเลี้ยงกบ ปลำดุก หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 51 ข้อ 106 (ส ำนักงำนปลัด)       
         (11) ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพกำรกรีดยำงพำรำระดับต ำบล จ ำนวน 60,000 บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกำรกรีดยำงพำรำระดับต ำบล ค่ำวัสดุ ค่ำวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ฯลฯ ในกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพกำรกรีดยำงพำรำระดับต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557- 2559) หน้ำ 52 ข้อ 
109 (ส ำนักงำนปลัด)       
       ค่ำวัสดุ  รวม  10,000  บำท  
       วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 10,000  บำท  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำกระถำง ถำดลองกระถำง พันธุ์ไม้ จอบ เสียม พร้ำ ฯลฯ ส ำหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนกำรเกษตร (00320) งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
(00321) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557-2559) หน้ำ 113 ข้อ 373 (ส ำนักงำนปลัด)     
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แผนงำนงบกลำง 
   งบกลำง   รวม  1,525,450  บำท  
       งบกลำง  รวม  1,395,450  บำท  
      1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ ำนวน  94,000  บำท  
 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 
18 อัตรำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
บังคับแก่นำยจ้ำงที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง
รวมทั้งเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำน
งบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351        
       2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  จ ำนวน  6,000  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ จ ำนวน 1 คนๆ ละ 500 บำท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน 
6,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 60 ข้อ 146        
       3. ส ำรองจ่ำย  จ ำนวน  317,450  บำท  
       เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีจ ำเป็นต่ำง ๆ ซึ่งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ หรืองำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เช่น อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 103,850 บำท 
และตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 213,600 บำท ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 113 ข้อ 232        
       4. รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  จ ำนวน  978,000  บำท  
         1. ประเภทเงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว้ 145,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำชดใช้คืนในลูกหนี้เงิน
โครงกำรเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้โครงกำรมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเพ่ือ
ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง และเร่งรัดให้ลูกหนี้ช ำระหนี้คืน โดยให้
เสียดอกเบี้ยในระหว่ำงที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้หรือช ำระไม่ครบถ้วน ในอัตรำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 24 และหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวันที่ 21 มกรำคม 2541 เรื่อง 
กำรเร่งรัดจัดเก็บรำยได้และลูกหนี้ค้ำงช ำระและกำรจ ำหน่ำยหนี้สูญ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบ
กลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351 
  2. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น ตั้งไว้ 95,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่น ส ำหรับกำรส่งเสริมหลักประกันสุขภำพ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 
75 ข้อ 217  
  3. ประเภทเงินทุนกำรศึกษำ ตั้งไว้ 738,000 บำท แยกเป็น 
  3.1 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ตั้งไว้ 59,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำม
โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ให้แก่ คณะผู้บริหำร, สมำชิกอบต. ป่ำกลำง ข้ำรำชกำร
และพนักงำน อบต. จ ำนวน 3 ทุน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 
15 กันยำยน 2552 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำม
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351  
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  3.2 ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท ตั้งไว้ 240,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำม
โครงกำรทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโท เพื่อพัฒนำควำมรู้ ให้แก่ คณะผู้บริหำร , สมำชิก อบต. ป่ำกลำง 
ข้ำรำชกำรและพนักงำน อบต. จ ำนวน 4 ทุน ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 
ลงวันที่ 15 กันยำยน 2552 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) 
ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 107 ข้อ 351  
  3.3 ทุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษำ และผู้ด้อยโอกำสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 ตั้งไว้ 406,000 บำท แยกเป็น 
  (1) ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนดีเด่น และมีฐำนะยำกจน ตั้งไว้ 260,000 บำท เพื่อจ่ำย
เป็นทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนดีเด่น และมีฐำนะยำกจน จ ำนวน 40 ทุนๆ ละ 5,000 บำท เป็น
ทุนต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ และเริ่มปีกำรศึกษำนี้อีก 12 ทุนๆละ 5,000 บำท รวมทั้งรุ่นแรกจำก
ปีงบประมำณ 2549 รวมผู้ได้รับทุนทั้งหมด 52 ทุน (ผู้ที่จะได้รับทุนต้อง เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.00 ขึ้นไป และใน
ระดับอุดมศึกษำต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์รับทุนต่อเนื่องได้ และต้องเป็น
สถำบันกำรศึกษำของรัฐเท่ำนั้น) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง 
(00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 66 ข้อ 174 
  (2) ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีผลกำรเรียนดีเด่นและยำกจน จ ำนวน 60,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีเด่น จ ำนวน 20 ทุนๆ ละ 3,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 66 ข้อ 
174  
  (3) ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำท่ีสำมำรถสอบเข้ำเรียนแพทย์ของคณะแพทยศำสตร์ ใน
มหำวิทยำลัยของรัฐได้ ตั้งไว้ 30,000 บำท จ ำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บำท (ต่อเนื่อง มำ 2 ทุน และปีนี้อีก 1 
ทุน) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 66 ข้อ 174 
  (4) ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนนักศึกษำท่ีสำมำรถสอบเข้ำเรียนวิศวกรรมศำสตร์ของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ในมหำวิทยำลัยของรัฐได้ ตั้งไว้ 56,000 บำท จ ำนวน 7 ทุน ๆ ละ 8,000 บำท (มีที่รับต่อเนื่อง
มำ 3 ทุนและปีนี้อีก 2 ทุน) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง 
(00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 66 ข้อ 174 
  3.4 ทุนกำรศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิตสำขำกำรศึกษำปฐมวัย ตั้งไว้ 33,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำลงทะเบียนเรียน ตำมหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิตสำขำกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรับผู้ดูแลเด็กตำมโครงกำรควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต ตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1304 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนงบกลำง (00410) งำนงบกลำง (00411) ตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) หน้ำ 62 ข้อ 133        
      
 บ ำเหน็จ/บ ำนำญ  รวม  130,000  บำท  
       เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ ำนวน  130,000  บำท  
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ภำค ผนวก ก. 


