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ส่วนที่ 1 

 

 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 

อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปุากลาง 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ คณะผู๎บริหารขององค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  จะได๎เสนอ รํางข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลางอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี ้
คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  จึงขอชี้แจงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทําน  ได๎ทราบถึง 
สถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตํอไปนี ้
 1. สถานการณ์คลัง 
  1.1  งบประมาณรายจํายทั่วไป  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 ณ วันที่ 3 0 มิถุนายน พ.ศ. 255 8 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 36,489,489.65  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  12,723,505.22  บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 11,514,942.73  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว๎แบบกํอหนี้ผูกพันและยังไมํได๎เบิกจําย จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 
1.1.5 รายการที่ได๎กันเงินไว๎โดยยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

  1.2  เงินกู๎คงค๎าง 0 บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น   36,340,529.56  บาท ประกอบด๎วย 
  หมวดภาษีอากร 59,891.88 บาท  
  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ และใบอนุญาต 8, 670 บาท 
  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 44,200 บาท 
  หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 บาท  
  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 388,100.43 บาท 
  หมวดรายได๎จากทุน 1,000 บาท 
  หมวดรายได๎จากภาษีจัดสรร 1 4,442,550.25 บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13, 267,167 บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์  8,129,950 บาท 
 (3)  รายจํายจริง  จ านวน      29,934,922.78      บาท  

งบกลาง 754,218  บาท  

งบบุคลากร  5,575,994  บาท  

งบด าเนินงาน  8,229,688.82  บาท  

งบลงทุน  484,070  บาท  

งบรายจํายอื่น  2,712,820  บาท  

งบเงินอุดหนุน  4,048,181.96  บาท  

 (4)  รายจํายที่จํายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให๎โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,129,950 บาท 
 (5)  มีการจํายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ จ านวน - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดนําน 

 

 รับจริง ปี 2556 รับจริงปี 2557 ประมาณการปี 
2558 

ประมาณการปี 
2559 

รายได้จัดเก็บเอง      

   หมวดภาษีอากร 55,385.91 59,891.88 56,500 62,000 
   หมวดคําธรรมเนียม  คําปรับ  และ
ใบอนุญาต 

14,244.00 8,670.00 19,500 18,700 

   หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน 199,468.08 44,200.00 235,000 240,000 
   หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด 125,598.00 388,100.43 80,000 80,000 
   หมวดรายได๎จากทุน  1,000 2,000 300 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง 394,695.99 501,862.31 393,000 401,000 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

   หมวดภาษีจัดสรร 16,147,494.85 14,442,550.25 13,852,000 14,025,000 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,147,494.85 14,442,550.25 13,852,000 14,025,000 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

    

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,641,247.00 13,267,167.00 12,255,000 13,274,000 

   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร       
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,641,247.00 13,267,167.00 12,255,000 13,274,000 

รวม 28,183,437.84 28,211,579.56 26,500,000 27,700,000 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2557 
ประมาณการ 

ปี 2558 
ประมาณการ 

ปี 2559 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 754,218 1,431,000 1,058,360 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

5,575,994 8,933,470 8,749,971 

งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย
และวัสดุ และหมวดคําสาธารณูปโภค) 

8,229,688.82 10,098,830 10,610,769 

งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

484,070 3,252,200 4,689,900 

งบรายจํายอื่น (หมวดรายจํายอื่น) 2,712,820 18,000 18,000 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 4,048,181.96 2,766,500 2,573,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,804,972.78 26,500,000 27,700,000 
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ส่วนที่ 2 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบล 

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 

 

อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 



 

6 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 
 ด้าน  ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 10,039,370 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 240,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 8,073,751 
   แผนงานสาธารณสุข 369,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,002,000 
   แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 420,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 658,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,534,519 
   แผนงานการเกษตร 205,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 1,058,360 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 27,700,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 

อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน 

งบ งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,324,960 0 1,447,860 6,772,820 
    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 1,879,920 0 0 1,879,920 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,445,040 0 1,447,860 4,892,900 
งบด าเนินงาน 2,185,450 35,000 616,000 2,836,450 
    คําตอบแทน 310,200 0 146,000 456,200 
    คําใช๎สอย 752,000 35,000 350,000 1,137,000 
    คําวัสดุ 688,250 0 100,000 788,250 
    คําสาธารณูปโภค 435,000 0 20,000 455,000 
งบลงทุน 370,100 0 32,000 402,100 
    คําครุภัณฑ์ 370,100 0 32,000 402,100 
งบรายจ่ายอ่ืน 18,000 0 0 18,000 
    รายจํายอื่น 18,000 0 0 18,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 
                                             รวม 7,908,510 35,000 2,095,860 10,039,370 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งาน 

งบ 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

งบด าเนินงาน 220,000 220,000 
    คําใช๎สอย 215,000 215,000 
    คําวัสด ุ 5,000 5,000 
งบลงทุน 20,000 20,000 
    คําครุภัณฑ ์ 20,000 20,000 
                                             รวม 240,000 240,000 
 

แผนงานการศึกษา 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนด

ระดับ 
รวม 

งบบุคลากร 1,066,632 0 0 0 1,066,632 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,066,632 0 0 0 1,066,632 
งบด าเนินงาน 733,500 3,678,819 65,000 128,000 4,605,319 
    คําตอบแทน 107,000 0 0 0 107,000 
    คําใช๎สอย 457,000 1,860,200 65,000 128,000 2,510,200 
    คําวัสด ุ 107,500 1,818,619 0 0 1,9269,119 
    คําสาธารณูปโภค 62,000 0 0 0 62,000 
งบลงทุน 81,800 0 0 0 81,800 
    คําครุภัณฑ ์ 81,800 0 0 0 81,800 
งบเงินอุดหนุน 0 2,320,000 0 0 2,320,000 
    เงินอุดหนุน 0 2,320,000 0 0 2,320,000 
                                             รวม 1,881,932 5,998,819 65,000 128,000 8,073,751 
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แผนงานสาธารณสุข 
งาน 

งบ 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

งบด าเนินงาน 265,000 265,000 
    คําใช๎สอย 130,000 130,000 
    คําวัสดุ 135,000 135,000 
งบลงทุน 59,000 59,000 
    คําครุภัณฑ์ 59,000 59,000 
งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 
    เงินอุดหนุน 45,000 45,000 
                                             รวม 369,000 369,000 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งาน 
งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

รวม 

งบด าเนินงาน 100,000 100,000 
    คําวัสดุ 100,000 100,000 
                                             รวม 100,000 100,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งาน 

งบ งานไฟฟูาถนน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 

งบด าเนินงาน 230,000 642,000 30,000 902,000 
    คําใช๎สอย 30,000 642,000 30,000 702,000 
    คําวัสดุ 200,000 0 0 200,000 

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000 

    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000 
                                             รวม 330,000 642,000 30,000 1,002,000 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

งาน 
งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 350,000 350,000 
    คําใช๎สอย 230,000 230,000 
    คําวัสดุ 120,000 120,000 
งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000 
    เงินอุดหนุน 70,000 70,000 
                                             รวม 420,000 420,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน 

งบ 
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบด าเนินงาน 235,000 395,000 630,000 
    คําใช๎สอย 185,000 395,000 580,000 
    คําวัสด ุ 50,000 0 50,000 
งบเงินอุดหนุน 0 28,000 28,000 
    เงินอุดหนุน 0 28,000 28,000 
                                             รวม 235,000 423,000 658,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน 

งบ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 

งบบุคลากร 910,519 0 910,519 
    เงินเดือน (ฝุายประจ า) 910,519 0 910,519 
งบด าเนินงาน 497,000 100,000 597,000 
    คําตอบแทน 97,000 0 97,000 
    คําใช๎สอย 250,000 100,000 350,000 
    คําวัสด ุ 150,000 0 150,000 
งบลงทุน 78,000 3,949,000 4,027,000 
    คําครุภัณฑ์ 78,000 0 78,000 
    คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 0 3,949,000 3,949,000 
                                             รวม 1,485,519 4,049,000 5,534,519 
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แผนงานการเกษตร 

งาน 
งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

งบด าเนินงาน 205,000 205,000 
    คําใช๎สอย 195,000 195,000 
    คําวัสดุ 10,000 10,000 
                                             รวม 205,000 205,000 

 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ งบกลาง รวม 

งบกลาง 1,058,360 1,058,360 
    งบกลาง 1,058,360 1,058,360 
                                             รวม 1,058,360 1,058,360 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง    
อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 อาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎ โดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอปัว  ดังตํอไปนี้  

ข๎อ 1. ข๎อบัญญัตินี้เรียกวําข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ข๎อ 2. ข๎อบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับ  ตั้งแตํวันที่  1  ตุลาคม  2558 เป็นต๎นไป 
ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 27,700,000  บาท   
ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป จํายจากรายได๎จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 27,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎  ดังนี้ 
 

 ด้าน  ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป 10,039,370 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 240,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา 8,073,751 
   แผนงานสาธารณสุข 369,000 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน 1,002,000 
   แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 420,000 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 658,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,534,519 
   แผนงานการเกษตร 205,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง 1,058,360 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 27,700,000 
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ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ จํายจากรายได๎ เป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 27,700,000 บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 1,058,360 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจ า และคําจ๎างชั่วคราว) 8,749,971 
งบด าเนินงาน (หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ และหมวดคําสาธารณูปโภค) 10,710,769 
งบลงทุน (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง) 4,589,900 
งบรายจํายอื่น (หมวดรายจํายอื่น) 18,000 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 2,573,000 

รวมรายจําย 27,700,000 
 
ข๎อ 6. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณท่ีได๎รับอนุมัติ  

ให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินของกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.  2547 

ข๎อ 7. ให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบล มีหน๎าที่รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัตินี้  
       
  ประกาศ ณ วันที่          กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
              (ลงนาม)     ............................................  
           (นายประกอบ  แสนทรงสิริ)  
              นายกองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง  
 
         อนุมัติ 
 
 
(ลงนาม)...................................... 
         (นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล) 
             นายอ าเภอปวั 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 

รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 25556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

หมวดภาษีอากร                

 ภาษีโรงเรียนและที่ดิน        15,764.56        26,991.50  18,589.50 16,832.94 16,000.00 6.25 % 17,000.00 

 ภาษีบ ารุงท๎องที่        34,519.54        34,474.15  34,050.41 38,221.94 38,000.00 5.26 % 40,000.00 

 ภาษีปูาย         1,200.00          1,400.00  2,737.00 4,837.00 2,500.00 100 % 5,000.00 

 ภาษีอากรฆําสัตว์                750  -  - - -   - 

 รวมหมวดภาษีอากร       52,234.10       62,865.65  55,376.91 59,891.88 56,500.00   62,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต  

          

 คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์            600.00            840.00  650 420 1,000.00 50 % 500.00 

 คําปรับการผิดสัญญา        19,114.00        18,547.88  9,369 - 10,000.00 0 % 10,000.00 

 คําใบอนุญาตประกอบการค๎า
ส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ  

        5,005.00          4,145.00  4,675 4,315 4,500.00 11.11 % 4,000.00 

 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร  

 -  -  - 3,935         4,000.00  50 % 2,000.00 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 25556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

คําใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

- - - - - 100  2,000.00 

คําใบอนุญาตจ าหนํายสินค๎าในที่
หรือทางสาธารณะ 

- - - - - 100  200.00 

 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต  

     26,019.00       23,652.88  14,694 8,670 19,500.00   18,700.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            

 คําเชําที่ดิน        23,360.00        22,900.00  46,060 43,200 40,000.00 25 % 50,000.00 

 ดอกเบี้ย        67,308.79      108,878.26  193,408 185,900.43 195,000.00 2.56 % 190,000.00 

 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน       90,668.79      131,778.26  199,468.08 229,100.43 235,000.00   240,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            

 คําขายแบบแปลน        80,800.00        92,400.00  86,900 124,600.00 40,000.00 0 % 40,000.00 

 รายได๎เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ         2,200.00        14,560.00  38,698 77,600.00 40,000.00 0 % 40,000.00 

 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       83,000.00      106,960.00  125,598 202,200.00 80,000.00   80,000.00 

หมวดรายได้จากทุน            

 คําขายทอดตลาดทรัพย์สิน  -        30,540.00  - 1,000 2,000.00 2.56 % 300.00 

 รวมหมวดรายได้จากทุน 
 

 

                 -         30,540.00  - 1,000 2,000.00   300.00 
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รายการ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 25556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
หมวดภาษีจัดสรร             

ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์ - - - - -   - 

 ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนด
แผนฯ  

 -    5,780,575.95  8,922,315.77 7,605,114.73   6,900,000.00  8 % 7,500,000.00 

 ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร
รายได๎ฯ  

  7,179,417.46    2,397,184.33  2,732,522 2,993,278.59 2,800,000.00 3.44 % 2,900,000.00 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ        27,575.94        30,935.54  49,947397 47,400.62 50,000.00 11.11 % 45,000.00 

 ภาษีสุรา    1,139,969.74    1,272,481.68  1,306,04419 1,448,899.32 1,500,000.00 7.14 % 1,400,000.00 

 ภาษีสรรพสามิต    2,746,723.59    2,287,053.20  2,855,970.60 1,971,488.64 2,300,000.00 21.05 % 1,900,000.00 

 คําภาคหลวงแรํ        63,992.10        34,073.97  38,856.29 49,730.18 32,000.00 6.66 % 30,000.00 

 คําภาคหลวงปิโตรเลียม        62,351.19        92,813.22  117,486.02 113,498.17 120,000.00 20 % 100,000.00 

 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

    151,638.40        69,617.00  124,352.00 213,140.00 150,000.00 0 % 150,000.00 

 รวมหมวดภาษีจัดสรร  11,371,668.42  11,964,734.89  16,147,494.44 14,442,550.25 13,852,000.00   14,025,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            

 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการ
ตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า  

  9,650,276.00  11,335,324.00  11,641,247.00 13,267,167.00 12,255,000.00 7.67 % 13,274,000.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   9,650,276.00  11,335,324.00  11,641,247.00 13,267,167.00 12,250,000.00    13,274,000.00 

 รวมทุกหมวด  21,273,866.31  23,655,855.68  28,183,878.43 28,210,579.56 26,500,000.00    27,700,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

            
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  27,700,000 บาท แยกเป็น         
    

รายได้จัดเก็บ 
   หมวดภาษีอากร  รวม  62,000  บาท  
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน  1 7,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จัดเก็บภาษีได๎เพ่ิมข้ึน    
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี  จ านวน  40,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จัดเก็บภาษีได๎เพ่ิมข้ึน     
     ภาษีปูาย  จ านวน  5,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะจัดเก็บได๎เพ่ิมข้ึน    
 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม  18,700  บาท  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  500  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จัดเก็บภาษีได๎ลดลง     
     ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  10,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จัดเก็บภาษีได๎เพ่ิมข้ึน    
      ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  4, 000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะจัดเก็บได๎ลดลง   
      ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  2,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะจัดเก็บได๎ลดลง 
  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 200  บาท  
   ประมาณการรายรับเพิ่มรายการจากปีที่ผํานมา เนื่องจากมีการประกาศใช๎ข๎อบัญญัติ  
  ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 2,000  บาท  
   ประมาณการรายรับเพิ่มรายการจากปีที่ผํานมา เนื่องจากมีการประกาศใช๎ข๎อบัญญัติ  
 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม  240,000  บาท  
     ค่าเช่าที่ดิน  จ านวน  50,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะจัดเก็บได๎เพ่ิมข้ึน    
     ดอกเบี้ย  จ านวน  19 0,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะจัดเก็บได๎ลดลง    
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  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม  80,000  บาท  
     ค่าขายแบบแปลน  จ านวน  40,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําเทํากับปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะจัดเก็บได๎เพ่ิมข้ึน    
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  จ านวน  40,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ เทํากับปีงบประมาณท่ีผํานมา เนื่องจากปี 2557 จัดเก็บภาษีได๎เทําเดิม   
 
  หมวดรายได้จากทุน รวม  3,000  บาท  
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  จ านวน  3,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณท่ีผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะมีการจ าหนํายทรัพย์สินที่ช ารุด
น๎อยลง    
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  รวม 1 4,025,000  บาท  
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ  จ านวน  7,500,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน    
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน  2, 900,000  บาท  
       ประมาณการไว๎สูงกวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน    
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน  45,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณท่ีผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรลดลง    
     ภาษีสุรา  จ านวน  1, 400,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรลดลง    
     ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  1,900,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ต่ ากวําปงีบประมาณทีผ่ํานมา เนื่องจากป ี255 7 จะรับการจัดสรรลดลง    
     ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน  30,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ต่ า กวําปีงบประมาณท่ีผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรลดลง    
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  1 00,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ ต่ ากวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรลดลง  
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  จ านวน  15 0,000  บาท  
       ประมาณการไว๎ เทํากับปีงบประมาณท่ีผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน    
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 13,274,000 บาท  
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกท า จ านวน 13,274,000 บาท  
       ประมาณการไว๎ สูงกวําปีงบประมาณที่ผํานมา เนื่องจากปี 2557 จะรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน    
 

 
 
 



 

20 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
งบบุคลากร               
เงินเดือน (ฝุายการเมือง)               
เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 0 514,080 0 % 514,080 
เงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120 
เงินคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 0 42,120 0 % 42,120 

เงินคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล 0 0 0 86,400 0 % 86,400 
เงินคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 1,195,200 0 % 1,195,200 

รวมเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 0 0 0 1,879,920    1,879,920 

เงินเดือน (ฝุายประจ า)       
 

    
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 2,937,770 7.32 % 2,722,640 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 103,200 11.63 % 91,200 
เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 151,200 0 % 151,200 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 504,000 14.29 % 432,000 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 0 0 0 100 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0 0 0 3,696,170     3,445,040 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 5,576,090     5,324,960 

งบด าเนินงาน               
ค่าตอบแทน               

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 0 0 0 70,000 0 % 70,000 
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
คําเชําบ๎าน 0 0 0 175,800 25.94 % 130,200 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 80,000 0 % 80,000 
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 355,800    310,200 

ค่าใช้สอย         
 

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 0 247,000 24.29 % 307,000 
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

 
    

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 90,000 0 % 90,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
คําใช๎จํายส าหรับการเลือกตั้ง 0 0 0 20,000 150 % 50,000 
คําใช๎จํายส าหรับโครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง 0 0 0 100,000 100 % 0 

คําใช๎จํายส าหรับโครงการศึกษาดูงานพัฒนากลุํมอาชีพ กลุํมแมํบ๎าน หมูํ
ที่ 1-6 และเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 

0 0 0 100,000 0 % 100,000 

คําใช๎จํายส าหรับโครงการอบรมคํายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานสํวน
ต าบล 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

คําใช๎จํายในการด าเนินคดี 0 0 0 0 100 % 10,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 752,000    752,000 

ค่าวัสดุ              
วัสดุส านักงาน 0 0 0 168,250 0 % 168,250 
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 
วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
วัสดุยานพาหนะและขนสํง 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 0 0 0 260,000 0 % 260,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 0 0 0 100,000 0 % 100,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 
 

0 0 0 688,250    688,250 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค่าสาธารณูปโภค              
คําไฟฟูา 0 0 0 200,000 40 % 280,000 
คําน้ าประปา 0 0 0 0 100 % 5,000 
คําบริการโทรศัพท์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
คําบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 112,000 7.14 % 120,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 332,000    435,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 2,185,050    2,185,450 

งบลงทุน              
ค่าครุภัณฑ ์              
ครุภัณฑ์ส านักงาน              
คําจัดซื้อโต๏ะ ห๎องประชุม  0 0 0 0 0 % 0 
คําจัดซื้อโต๏ะเข๎ามุมห๎องประชุม   0 0 0 0 0 % 0 
เครื่องโทรศัพท์ 0 0 0 8,000 100 % 0 
ตู๎บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต  0 0 0 20,000 100 % 0 
ตู๎สาขาโทรศัพท์  0 0 0 20,000 100 % 0 
ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต  0 0 0 20,000 75 % 5,000 
ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  
 

0 0 0 0 0 % 5,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
คําจัดซื้อโต๏ะ  0 0 0 0 0 % 100,000 

คําจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  0 0 0 0 0 % 100,000 

คําจัดซื้อพัดลมติดเพดาน  0 0 0 0 0 % 25,000 

โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ี  0 0 0 20,000 100 % 0 

ครุภัณฑ์การเกษตร             
เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร์ไฟฟูา ขนาด สูบน้ าได๎ 1,500 ลิตร ตํอนาท ี 0 0 0 40,000 100 % 0 

เครื่องสูบน้ า แบบหอยโขํง มอเตอร์ไฟฟูา ขนาด สูบน้ าได๎ 450 ลิตรตํอนาที 0 0 0 11,000 100 % 0 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ        

คําจัดซื้อกล๎องวงจรปิด CCTV พร๎อมอุปกรณ์  0 0 0 50,000 20 % 60,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         

คําจัดซื้อกล๎องดิจิตอล ขนาด 16 ล๎านพิเซล  0 0 0 0 100 % 10,000 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

ตู๎เย็น 0 0 0 10,000 100 % 0 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

คอมพิวเตอร์ส านักงาน  0 0 0 30,000 6.67 % 32,000 

คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๎คส านักงาน 0 0 0 0 100  17,000 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาท)ี 0 0 0 0 100 % 3,700 

เครื่องส ารองไฟ 0 0 0 6,000 100 % 12,400 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชํอง 0 0 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑ์อ่ืน              

คําจัดซื้อเต็นท์  0 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 235,000    370,100 

รวมงบลงทุน 0 0 0 235,000    370,100 

งบรายจ่ายอ่ืน              
รายจํายอื่น 0 0 0 18,000 0 % 18,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 18,000    18,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 18,000    18,000 

งบเงินอุดหนุน              
เงินอุดหนุน              
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 0 0 0 7,967,140    7,908,510 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ            
งบด าเนินงาน              
ค่าใช้สอย 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

            

คําใช๎จํายในการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

คําใช๎จํายในการจัดประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/ต าบล เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาประจ าปี 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000   35,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 35,000   35,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 35,000   35,000 

งานบริหารงานคลัง           
งบบุคลากร               
เงินเดือน (ฝุายประจ า)               
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 1,083,520 14.67 % 924,540 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 166.67 % 48,000 
เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 272,440 32.62 % 361,320 

เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 0 0 36,000 100 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0 0 0 1,451,960     1,447,860 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,451,960 
 

  1,447,860 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
งบด าเนินงาน               
ค่าตอบแทน               

คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

คําเชําบ๎าน 0 0 0 131,400 26.94 % 96,000 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 181,400   146,000 

ค่าใช้สอย             

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 0 190,000 47.37 % 100,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

            

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบล 0 0 0 90,000 11.11 % 100,000 

คําจ๎างเหมาบริการ 0 0 0 100,000 20.00 % 80,000 

โครงการแผนที่ภาษี 0   0 100,000 80.00 % 20,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 

 
0 0 0 510,000 31.37  350,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค่าวัสดุ               
วัสดุส านักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000    100,000 
ค่าสาธารณูปโภค              
คําบริการไปรษณีย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000    20,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 811,400    616,000 

งบลงทุน              
ค่าครุภัณฑ ์              
ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 0 0 % 0 
คําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 15  ลิ้นชัก   0 0 0 0 0 % 0 
ตู๎เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
ตู๎เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
โต๏ะพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน 0 0 0 25,000 72 % 7,000 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              
คําจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 0 0 0 15,000 100 % 0 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              

คําจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (25 หน๎า/นาท)ี 0 0 0 5,500 100 % 0 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 70,500   32,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 70,500   32,000 
รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 0 2,313,360   2,095,860 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 10,315,500   10,039,370 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  

  
คําใช๎จํายโครงการ 7 วันอันตราย 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
คําใช๎จํายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 0 0 0 150,000 33.33 % 100,000 
คําใช๎จํายโครงการพัฒนาสํงเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร. 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

คําเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติหน๎าที่ของสมาชิก อปพร. 0 0 0 50,000 50 % 25,000 

คําจ๎างเหมาบริการ เจ๎าหน๎าที่หนํวยกู๎ชีพ  กู๎ภัย OTOS  0 0 0 0 100 % 25,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 265,000   215,000 

ค่าวัสดุ             
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000   5,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 270,000   220,000 

งบลงทุน             
ค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์             

คําจัดซื้อถังออกซิเจนพร๎อมอุปกรณ์ชํวยหายใจครบชุด จ านวน 1 ชุด 0 0 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑ์โรงงาน             

คําจัดซื้อเลื่อยโซํยนต์ จ านวน 1 ตัว 0 0 0 0 0 % 0 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 0 % 0 

คําจัดซื้อข๎อตํอแยก 3 ทาง ทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว ครึ่ง จ านวน 1 ตัว 0 0 0 0 0 % 0 

คําจัดซื้อทํอดูดพร๎อมข๎อตํอและกะโหลก ขนาด 3 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 0 0 0 10,000 100 % 20,000 

คําจัดซื้อหัวฉีดน้ า (แบบด๎ามปืน) ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง จ านวน 2 ตัว 0 0 0 10,000 100 % 0 

สายดูดรถดับเพลิง             
สายสํงรถดับเพลิง             
ครุภัณฑ์อ่ืน             
คําจัดซื้อแผงกั้นจราจร 3 เหลี่ยม จ านวน 2 แผง 0 0 0  0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000   20,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000   20,000 

รวมงานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 290,000   220,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 290,000   240,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
แผนงานการศึกษา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
งบบุคลากร             
เงินเดือน (ฝุายประจ า)             
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 333,480 53.11 % 510,600 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 24,000 
เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 508,660 36.69 % 322,032 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 0 0 54,000 211.11 % 168,000 

รวมเงินเดือน (ฝุายประจ า) 0 0 0 938,140   1,066,632 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 938,140   1,066,632 

งบด าเนินงาน             
ค่าตอบแทน             
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
คําเชําบ๎าน 0 0 0 36,000 50 % 54,000 
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,000 0 % 8,000 
เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 89,000   

107,000 

ค่าใช้สอย           
  

รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 0 210,000 17.62 % 247,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

        
  

  

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบล 0 0 0 60,000 0 % 60,000 

คําพัฒนาผู๎ดูแลเด็ก 0 0 0 52,000 15.38 % 60,000 

โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น  0 0 0 50,000 0 % 50,000 

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 412,000 
  

457,000 

ค่าวัสดุ   
   

  
 วัสดุส านักงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 67,500 0 % 67,500 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 107,500   107,500 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 608,500   733,500 

ค่าสาธารณูปโภค 
    

  
      คําไฟฟูา 0 0 0 0 100 % 20,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

     คําน้ าประปา 0 0 0 0 100 % 10,000 

     คําบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 100 % 10,000 

     คําบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 2,000 

     คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0     62,000 

งบลงทุน 
       ค่าครุภัณฑ ์
       ครุภัณฑ์ส านักงาน 
       คําจัดซื้อชั้นเก็บแฟูม ขนาด 2 ชั้น    0 0 0 0 0 % 0 

ตู๎เก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 10,000 100 % 0 

คําจัดซื้อพัดลมติดผนัง  0 0 0 0 100 % 25,000 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               

เครื่องเสียง 0 0 0 35,000 100 % 0 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

คําจัดซื้อกล๎องดิจิตอล ขนาด 16 ล๎านพิกเซล 0 0 0 0 100 % 10,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 0 0 0 0 100 % 32,000 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 0 0 0 0 100 % 8,600 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 6,200 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 45,000     81,800 

รวมงบลงทุน 0 0 0 45,000     81,800 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 0 1,591,640     1,881,932 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
       งบด าเนินงาน 
       ค่าใช้สอย 
       รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด

อ่ืนๆ 

       โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ศพด. 

0 0 0 1,456,000 12.31 % 1,635,200 

คําใช๎จํายส าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 

คําใช๎จํายส าหรับจัดซื้ออาหารเสริมส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

โครงการคํายคุณธรรม น าความรู๎ (คําต๎นกล๎า ความดี วิถีคุณธรรม ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

โครงการห๎องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง 0 0 0 0 100 % 10,000 

โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

0 0 0 15,000 33.33 % 20,000 

โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนเต็มศักยภาพ ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

0 0 0 25,000 20 % 30,000 

โครงการสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,661,000   1,860,200 

ค่าวัสดุ 
    

  
 คําอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,601,880 13.53 % 1,818,619 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,601,880   1,818,619 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 3,278,880   3,678,819 

งบเงินอุดหนุน 
    

  
 เงินอุดหนุน 

    
  

 เงินอุดหนุนสํวนราชการ (อาหารกลางวัน) 0 0 0 2,336,000 0.68 % 2,320,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 2,336,000   2,320,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 2,336,000 
  

2,320,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
0 0 0 5,614,880  

 

5,998,819 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
งานระดับมัธยมศึกษา         

  
  

งบด าเนินงาน         
  

  
ค่าใช้สอย         

  
  

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  
  

คําใช๎จํายส าหรับโครงการคํายนาฎยดนตรีเส๎นลายศิลป์อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

0 0 0 10,000 100 % 0 

คําใช๎จํายส าหรับโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู๎สูํการปฏิบัติและ
เผยแพรํวัฒนาธรรมท๎องถิ่น  โรงเรียนมัธยมปุากลาง 

0 0 0 0 0 % 0 

โครงการลานวัฒนธรรมท๎องถิ่นโรงเรียนมัธยมปุากลาง 0 0 0 30,000 33.33 % 20,000 

โครงการสํงเสริมอาชีพสูํการมีงานท าให๎กับเยาวชนต าบลปุากลาง 
โรงเรียนมัธยมปุากลาง 

0 0 0 25,000 20.00 % 30,000 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 
  

65,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 80,000 

  
65,000 

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 
 
 
 

0 0 0 80,000   65,000 



 

37 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  

  

โครงการสํงเสริมการฝึกอบรมระเบียบวินัยเยาวชนลูกเสือด๎วย
กระบวนการลูกเสือ โรงเรียนมัธยมปุากลาง 

0 0 0 15,000 100 % 0 

โครงการจัดหาครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมัธยมปุากลาง โรงเรียน 
สหราษฎร์บ ารุง โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 

0 0 0 0 100 % 108,000 

โครงการสํงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลปุากลาง 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000   128,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 20,000   128,000 
งบเงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0 0 0   0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     0 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 0 0 0 128,000   128,000 
รวมแผนงานการศึกษา 0 0 0 7,414,520   8,073,751 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  

  
โครงการพํนหมอกควัน 0 0 0 100,000 30 % 130,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000   130,000 
ค่าวัสดุ             
โครงการเฝูาระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท๎องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ๎า  0 0 0 30,000 0 % 30,000 
คําสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย 0 0 0 50,000 60 % 80,000 

คําน้ ายาฆําเชื้อโรคไข๎หวัดนก 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

คําวัสดุการแพทย์ (รถก๎ูชีพกู๎ภัย) 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000   135,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 185,000   265,000 

งบเงินอุดหนุน             

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 90,000 50 % 45,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 

 
0 0 0 90,000   45,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
งบลงทุน               
ครุภัณฑ์การเกษตร               
เครื่องพํนหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     59,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     59,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 270,000     369,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 270,000     369,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
งบด าเนินงาน               
ค่าวัสดุ               
วัสดุงานบ๎านงานครัว 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000     100,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 100,000     100,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000     100,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 100,000     100,000 

แผนงานเคหะและชุมชน               
งานไฟฟูาถนน               
งบด าเนินงาน               
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค่าใช้สอย             
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 62.50 % 30,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000   30,000 
ค่าวัสดุ             

คําวัสดุไฟฟูา 0 0 0 0 100 % 200,000 
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0   200,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 80,000   230,000 
งบเงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0 0 0 1,860,000 94.62 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,860,000   100,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,860,000   100,000 
รวมงานไฟฟูาถนน 

   
1,940,000   330,000 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ             
คําจัดเก็บขยะ 0 0 0 440,000 0 % 440,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค๎างจ๎างเหมาตัดแตํงกิ่งต๎นไม๎สาธารณะและเก็บกวาดขยะที่สาธารณะต าบลปุากลาง 0 0 0 60,000 20 % 72,000 
คําจ๎างเหมาบริการลอกรางระบายน้ า 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น  ๆ             

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชนต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จังหวัดนํานอยํางยั่งยืน 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

ค่าวัสดุ        

ถังขยะ 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 580,000   642,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 580,000   642,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 580,000   642,000 

งานบ าบัดน้ าเสีย             

งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
คําจ๎างเหมาทดสอบน้ าอุปโภค บริโภค 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000   30,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 30,000   30,000 

รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 0 0 0 30,000   30,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 2,550,000   1,020,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 100 % 0 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

            

โครงการอบต.สัญจร/อบต.พบประชาคม 0 0 0  0 % 5,000 

โครงการเวทีสัมมนาเพ่ือแก๎ไขปัญหายาเสพติดและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมชนเผํา 

0 0 0 0 0 % 0 

คําใช๎จํายส าหรับกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ เชํน การตํอต๎านยาเสพติด, 
รณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหาไข๎เลือดออก 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

โครงการชุมชนปลอดขยะนําอยูํหมูํบ๎านนํามอง 0 0 0 50,000 40 % 30,000 

โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล 0 0 0 50,000 60 % 20,000 

โครงการสํงเสริมอาชีพผลิตเสื้อผ๎าชาวเขา หมูํที่ 3 0 0 0 0  % 0 

โครงการฝึกอบรมตํอต๎านยาเสพติดต าบลปุากลาง (ชมรมม๎งแหํง
ประเทศไทย และชมรมม๎งต าบลปุากลาง) 

0 0 0 0  % 0 

โครงการอบรมความรู๎ด๎านกฎหมาย 0 0 0 0 100 % 20,000 

โครงการอบรมวินัยจราจร 0 0 0 0 0 % 0 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
โครงการสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 0 0 0 50,000 100 % 0 

สํงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี 0 0 0 50,000 30 % 35,000 

โครงการสร๎างเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 0 0 0 0 100 % 15,000 

โครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง 0 0 0 100,000 80 % 20,000 

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผําม๎งแตํละตระกูล 0 0 0 0 100 % 30,000 

โครงการสนับสนุนเครือขํายสตรี เผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผําลัวะ 0 0 0 0 100 % 30,000 

โครงการสํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 15,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 310,000   230,000 

ค่าวัสดุ             

วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 100,000 0 % 100,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 120,000   120,000 
งบเงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0 0 0 102,500 31.71 % 70,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 102,500   70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 102,500   70,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 532,500   70,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 552,500   420,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             
งานกีฬาและนันทนาการ             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  

  
คําจัดการแขํงขันกีฬาประจ าปีต าบลปุากลาง 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

คําใช๎จํายส าหรับการสํงนักกีฬา กลุํมสตรี หรือเยาวชน ไปประกวดหรือ
แขํงขันนอกสถานที่ 

0 0 0 80,000 0 % 80,000 

คําใช๎จํายส าหรับโครงการสํงนักกีฬาแอโรบิคต าบลปุากลางเข๎ารํวม
แขํงขันในระดับตํางๆ 

0 0 0 10,000 100 % 0 

คําใช๎จํายส าหรับจัดฝึกอบรมโครงการฝึกสอนนักกีฬาระดับต าบล 0 0 0 20,000 100 % 0 

คําใช๎จํายส าหรับสํงนักกีฬาแขํงขันกีฬาอ้ิวเมี่ยนประจ าปี 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผําลัวะต๎านยาเสพติด  0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนปุากลางมิตรภาพ ที่ 166 0 0 0 0 0 % 0 

โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง 0 0 0 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 215,000   185,000 

ค่าวัสดุ         
    

  

คําวัสดุไฟฟูา 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000   50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 215,000   185,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 265,000   235,000 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 265,000   235,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ         

  

  
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

คําจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหมํม๎ง 0 0 0 100,000 0 % 100,000 

คําจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหมํเมี่ยน 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

คําจัดกิจกรรมงานประเพณี กินสะโหลดตีพิ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลปุากลางเนื่องในวันผู๎สูงอายุ
และวันสงกรานต์ 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

คําใช๎จํายในการบวงสรวงเจ๎าที่ต าบลปุากลางและเจ๎าที่ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านจูนเนื่องในวันผู๎สูงอายุและวัน
สงกรานต์ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 



 

46 
 

รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านตาหลวงเนื่องในวันผู๎สูงอายุ
และวันสงกรานต์ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

คําใช๎จํายในการจัดงานคาราวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของ
กวําง/จัดงานชมพูภูคาบาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด 

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสามเผําต าบลปุากลาง 0 0 0 60,000 0 % 60,000 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน 0 0 0 50,000 100 % 0 

โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริกและแกนน าบนพ้ืนที่สูง 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 425,000   395,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 425,000   395,000 

งบเงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุน             
เงินอุดหนุนสํวนราชการ 0 0 0 100,000 72 % 28,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 100,000   28,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 0 525,000   
  423,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 790,000   
  658,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 616,840 47.61 % 910,519 
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0 
เงินประจ าต าแหนํง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง 0 0 0 272,440 3.33 % 263,359 
เงินเพ่ิมตําง ๆของพนักงานจ๎าง 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000 

รวมเงินเดือน  0 0 0 967,280 
  

910,519 

รวมงบบุคลากร 0 0 0 967,280 
  

910,519 

งบด าเนินงาน             
ค่าตอบแทน 0 0 0 

 
  

 คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

0 0 0 25,000 
0 % 

25,000 

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

คําเชําบ๎าน 0 0 0 42,000 0.48 % 42,000 

เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 

 
0 0 0 97,000   97,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค่าใช้สอย 

       รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000   170,000 

รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ               
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 
  

250,000 

ค่าวัสดุ             
วัสดุส านักงาน 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
วัสดุกํอสร๎าง 0 0 0 100,000 0 % 100,000 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
วัสดุไฟฟูา 0 0 0 200,000 100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 280,000   150,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 557,000   497,000 

งบลงทุน             
ค่าครุภัณฑ ์             
ครุภัณฑ์ส านักงาน             
เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU 0 0 0 99,000 66.67 % 33,000 
ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  0 0 0 5,000 0 % 5,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

คําจัดซื้อสัญญาณไฟเตือนตามแยกถนนที่เป็นจุดอันตราย 0 0 0 0 0 % 0 

คําจัดซื้อกล๎องดิจิตอล ขนาด 16 ล๎าน พิกเซล  0 0 0 0 100 % 7,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 0 0 0 0 0 % 0 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 0 0 0 8,500 100 % 0 

ครุภัณฑ์ส ารวจ             

กล๎องระดับ 24 เทํา  0 0 0 0 100 % 24,000 
เทปวัดระยะ 50 เมตร 0 0 0 0 100 % 3,000 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ             

เข็มขัดเซฟตี้ 0 0 0 0 100 % 6,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 112,500   78,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 112,500   78,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,636,780   1,485,519 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน             
งบด าเนินงาน 

    
  

 หมวดค่าใช้สอย 
       ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

       ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง 0 0 0 0 100 % 50,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 
  

100,000 
งบลงทุน 

       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       คําตํอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ๎านพัก 
       ปรับปรุง ตํอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ๎านตาหลวง 0 0 0 0 100 % 17,000 

ปรับปรุง ตํอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ๎านปุากลาง 0 0 0 0 100 % 16,000 
ตํอเติมเหล็กดัด อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง และศูนย์ อปพร. 0 0 0 0 100 % 70,000 
ตํอเติม กั้นห๎องกิจการสภาฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง 0 0 0 0 100 % 46,000 
อาคารต่างๆ               

โครงการกํอสร๎างศาลาเอนกประสงค์ บ๎านจูน หมูํ 4 0 0 0 0 100 % 320,000 
กํอสร๎างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง 0 0 0 0 100 % 590,000 
กํอสร๎างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง 0 0 0 0 100 % 300,000 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
กํอสร๎าง ถนน คสล. บ๎านค๎างฮํอ ม.3 เข๎าหน๎าบ๎านนายชัยยุทธ 0 0 0 0 100 % 420,000 
กํอสร๎างถนน คสล.รอบอํางหก บ๎านตาหลวง ม.5 0 0 0 0 100 % 250,000 
กํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านนายยิ่ง ขายผ๎า (เลี้ยวขวา)   
บ๎านสวนทราย ม.6 

0 0 0 0 100 % 420,000 

กํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านรองชัยเดช บ๎านสวนทราย หมูํ 6 เชื่อม
บ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 ต าบลปุากลาง 

0 0 0 0 100 % 310,000 
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รายการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 

กํอสร๎าง ขยายไหลํทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส๎นต าบล
ปุากลาง เชื่อมระหวํางต าบลศิลาแลง (เชื่อมระหวํางต าบล) 

0 0 0 0 100 % 320,000 

กํอสร๎าง ถนน คสล. เขตบ๎านเฟ่ืองฟูา (กิจการนอกเขต) 0 0 0 0 100 % 250,000 
กํอสร๎างและปรับปรุง ซํอมแซมรางระบายน้ า พร๎อมฝาปิด คสล. หน๎า
โรงเรียนมัธยม บ๎านน้ าเปิน ม.1 

0 0 0 0 100 % 220,000 

กํอสร๎างรางระบายน้ า เขต 1 - 5 บ๎านห๎วยสะนาว ม.2 0 0 0 0 100 % 300,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

    
  

 คําซํอมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลปุากลาง 0 0 0 0 100 % 100,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0   4,049,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 0   4,049,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 4,442,480   5,534,519 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
งบด าเนินงาน             
ค่าใช้สอย             
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวด
อ่ืนๆ 

            

คําใช๎จํายการบริหารจัดการศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

0 0 0 25,000 100 % 25,000 

คําใช๎จํายส าหรับโครงการสํงเสริมอาชีพ หมูํที่ 1-6 
 

0 0 0 120,000 100 % 120,000 
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รายการ 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง (%) ปี 2559 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู๎เกษตรกร หลักสูตร สเต็มเซลล์ เพื่อลดต๎นทุน เพิ่ม
ผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 20,000 100 % 30,000 

โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร PR  0 0 0 0 100 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 165,000 

  
195,000 

ค่าวัสดุ             
วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 
  

10,000 
รวบงบด าเนินงาน     0 175,000   205,000 

รวมแผนงานเกษตร     0 175,000   205,000 
แผนงานงบกลาง             
งบกลาง         

  
  

ส ารองจําย 0 0 0 877,550 33.90 % 580,100 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 75,000 4 % 78,000 
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส์ 0 0 0 6,000 0 % 6,000 
บ าเหน็จ/บ านาญ 0 0 0 130,000 10.97 % 144,260 
รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 0 0 0 100,000 50 % 150,000 
ประเภทเงินทุนการศึกษา 0 0 0 230,000 56.52 % 100,000 

รวมงบกลาง 0 0 0 1,431,000 
  

1,058,360 
รวมแผนงานงบกลาง 0 0 0 1,431,000 

  
1,058,360 

รวมทุกแผนงาน 0 0 0 26,500,000 
  

27,700,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลปุากลาง 
อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  รวม  7,908,510  บาท   
    งบบุคลากร  รวม 5, 324,960  บาท  
       เงินเดอืน (ฝุายการเมือง)  รวม  1,8 79,920  บาท  

1. เงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน  514,080  บาท  
        เพ่ือจํายเงนิเดอืน ให๎กับผูบ๎รหิารองค์การบริหารสวํนต าบล ไดแ๎กํ นายกองค์การบริหารสวํนต าบล จ านวน  
1 คน ตั้งไว๎ 244,800 บาท (20,400 x 12) รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 2 คน ตั้งไว๎ 269,280 บาท 
(11,220 x 2x12) จ านวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินได๎ราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 344 (ส านักงานปลัด)        

2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน  42,120  บาท  
        เพ่ือจํายเงนิคําตอบแทนประจ าต าแหนงํ ให๎กับผูบ๎รหิารองค์การบริหารสวํนต าบล ไดแ๎กํ นายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล จ านวน 1 คน ตั้งไว๎ 21,000 บาท (1,750x12) รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 2 
คน ตั้งไว๎  21,120 บาท (880x2x12)  จ านวน 12 เดือน  ตั้งจํายจากเงินได๎ราย ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 344 
(ส านักงานปลัด)        

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จ านวน  42,120  บาท  
        เพ่ือจํายเงนิคําตอบแทนพิเศษ ให๎กับผูบ๎รหิารองค์การบริหารสวํนต าบล ไดแ๎กํ นายกองค์การบริหารสวํน
ต าบล จ านวน 1 คน ตั้งไว๎ 21,000 บาท (1,750x12) รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 2 คน ตั้งไว๎ 
21,120 บาท (880x2x12)  จ านวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินได๎ราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 344 (ส านักงานปลัด)       

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  86,400  บาท  
        เพ่ือจํายเงนิคําตอบแทนให๎กับเลขานุการนายกองค์การบริหารสวํนต าบล จ านวน 1 คน (7,200 บาท x 12 
เดือน)  จ านวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินได๎ราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 344 (ส านักงานปลัด)        

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,195, 200  บาท  
        เพ่ือจํายเงนิคําตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสวํนต าบล ไดแ๎กํ ประธานสภาองค์การบริหารสวํน
ต าบล จ านวน 1 คน (11,220 บาท x 12 เดือน) รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 1 คน (9,180 
บาท x 12 เดือน) สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 10 คน (7,200 บาท x 12 เดือน x 10 คน) และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน 1 คน (7,200 บาท x 12 เดือน) ตั้งจํายจากเงินได๎ราย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
หน๎า 121 ข๎อ 344 (ส านักงานปลัด) 
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         เงินเดือน (ฝุายประจ า)  รวม  3, 445,040  บาท  
1. เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  2, 722,640  บาท  

        เพ่ือจํายเปน็เงนิเดอืนให๎แกํพนกังานสํวนต าบลจ านวน 10 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 161 ข๎อ 
301 (ส านักงานปลัด)  
  1.1   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งไว๎ 462,000 บาท 
  1.2   รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งไว๎ 349,320 บาท 
  1.3   หัวหน๎าส านักงานปลัด ตั้งไว๎ 285,840 บาท 
  1.4   นิติกร ตั้งไว๎ 289,080 บาท 
  1.5   เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งไว๎ 280,080 บาท 
  1.6   เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งไว๎ 221,760 บาท 
  1.7   นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว๎ 249,240 บาท 
  1.8   เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ตั้งไว๎ 209,960 บาท 
  1.9   เจ๎าพนักงานธุรการ ตั้งไว๎ 1 90,080 บาท 
  1.10 เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว๎ 185,280 บาท        
       2.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จ านวน  91,200  บาท  
         2.1 เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจํายให๎แกํ
พนักงานสํวนต าบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) จ านวน 1 อัตรา เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 16,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
121 ข๎อ 346 (ส านักงานปลัด)  
  2.2  เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร) ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจํายให๎แกํพนักงานสํวนต าบล 
จ านวน 1 อัตรา ต าแหนํง เจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน 8,000 บาท  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 
346 (ส านักงานปลัด) 
  2.3  เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนพิเศษ ปลัด อบต. ระดับ 
8 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหนํงของพนักงานสํวนท๎องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 18 
เมษายน 2556 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 347 (ส านักงานปลัด) 
      3.  เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  151,200  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําเงินประจ าต าแหนงํ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสํวนท๎องถ่ิน 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหนํงของ
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งไว๎ 218,400 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 
347 (ส านักงานปลัด) 
  1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ระดับ 8 ตั้งไว๎ 67,200 บาท 
  2. รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งไว๎ 42,000 บาท  
  3. หัวหน๎าส านักงานปลัด ตั้งไว๎ 42,000 บาท        
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       4.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  4 32,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนกังานจา๎งทัว่ไป จ านวน 4 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
หน๎า 120 ข๎อ 343  (ส านักงานปลัด) 
  1. คนงานทั่วไป จ านวน 108,000 บาท  
  2. พนักงานขับรถดับเพลิง จ านวน 108,000 บาท 
  3. พนักงานดับเพลิง จ านวน 108,000 บาท 
  4. พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 108,000 บาท 
       5.  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  48,000  บาท  
         เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจํายให๎แกํพนักงานสํวน
ต าบล จ านวน 4 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (ส านักงานปลัด)  
  1. คนงานทั่วไป จ านวน 12,000 บาท  
  2. พนักงานขับรถดับเพลิง จ านวน 12,000 บาท 
  3. พนักงานดับเพลิง จ านวน 12,000 บาท 
  4. พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 12,000 บาท 
 
     งบด าเนินงาน  รวม  2,1 85,450  บาท  
 ค่าตอบแทน  รวม  310,200  บาท  
       1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท  
  1.1 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ เงินรางวัล ตั้งไว๎ 45,000 บาท ให๎แกํผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งให๎
ปฏิบัติหน๎าที่ ในกิจการอันเป็นประโยชน์แกํ อบต.ปุากลาง เชํน ข๎าราชการหนํวยงานอื่น, พนักงานสํวนต าบล, 
สมาชิก อปพร.ประชาคม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนา อบต.ปุากลาง (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 350 (ส านักงานปลัด) 
  1.2 เพื่อจ่ายเป็นประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานสํวนต าบลเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปี 2559 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 345 (ส านักงานปลัด)        
       2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  30,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 363 (ส านักงานปลัด)       
       3. ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  130,200  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล จ านวน 4 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 
359 (ส านักงานปลัด)       
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  1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งไว๎ 42,000 บาท  
  2. เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งไว๎ 36,000 บาท 
  3. นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว๎ 24,600 บาท  
  4. เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งไว๎ 27,600 บาท 
       4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน  80,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร ให๎แกํ คณะผู๎บริหารฯ , พนักงานสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 122 ข๎อ 348 (ส านักงานปลัด)        
              
   ค่าใช้สอย  รวม  752,000  บาท  

1. รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ  จ านวน  307,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็การใช๎จาํยเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ ดังนี้  
 1.1 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสาร ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําถํายเอกสาร, เย็บ
หนังสือ, เข๎าปกหนังสือ หรือเอกสารตํางๆ เชํน ข๎อบัญญัติฯ แผนพัฒนาต าบล หรือเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ใน
การด าเนินโครงการตํางๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 364 (ส านักงานปลัด) 
 1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําลงทะเบียน การฝึกอบรม , 
การประชุม, การเข๎ารํวมสัมมนาของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง, ผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 361 (ส านักงานปลัด)  
 1.3 ค่าจ้างเหมาและบริการ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําจ๎างเหมาให๎ผู๎รับจ๎างท าการอยํางใดอยําง
หนึ่ง ซึ่งมิใชํการประกอบดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกํอสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (ส านักงานปลัด) 
 1.4 ค่าจ้างเหมาและบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําจ๎างเหมาเครื่องถําย
เอกสารจ านวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (ส านักงานปลัด) 
 1.5 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประกันภัย
คุ๎มครองผู๎ประสบภัยจากรถยนต์ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์ องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 365 (ส านักงานปลัด)  
 1.6 ค่าจัดท าเว็บไซด์ของ อบต.ปุากลาง  ตั้งไว๎ 7,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดท าเว็บไซด์ อบต.
ปุากลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมนเนม ปีละ 1 ครั้ง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 383 (ส านักงานปลัด)   
 1.7 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแมํบ๎านท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน อบต.ปุากลาง จ านวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 384 (ส านักงานปลัด) 
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     2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน  80,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็  
  2.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําอาหาร, คํา
เครื่องดื่ม คําของขวัญ, พิมพ์เอกสาร, คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการและคําใช๎จํายอื่น ซึ่ง
จ าเป็นต๎องจํายที่เก่ียวกับการรับรอง เพื่อเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาประชุม นิเทศงาน 
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ อบต.ปุากลางและเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎อง ซึ่งรํวมต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 349 (ส านักงานปลัด) 
  2.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหาร,เครื่องดื่ม
ตํางๆ เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต๎องจํายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาฯ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให๎รวมถึงผู๎เข๎ารํวมประชุมอ่ืนๆ และเจ๎าหน๎าที่ท่ี
เกี่ยวข๎องซึ่งเข๎ารํวมประชุม (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2548) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 349 (ส านักงานปลัด)      
  2.3 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ใน
การเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 ข๎อ 374 (ส านักงาน
ปลัด)   
       3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 265,000 บาท        
          3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน  90,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําเบี้ยเลี้ยง, คําพาหนะ, คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา 
อบต. ผู๎บริหารฯ พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างฯ และบุคคลที่องค์การบริหารสํวนต าบลมีค าสั่งให๎ไปปฏิบัติ
ราชการ เชํน การไปรํวมประชุม, อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 
ข๎อ 362 (ส านักงานปลัด)       
          3.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง  จ านวน  50,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการเลือกตั้ง ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 ข๎อ 367 (ส านักงานปลัด)       
          3.3 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําอาหาร/น้ าดื่ม, คําจ๎างเหมารถ, คําเชําที่พัก, คําประกันชีวิต, คําของที่ระลึก, 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของผู๎บริหารฯ , สมาชิกสภาฯ, ผู๎น าชุมชน, ตัวแทนกลุํม
อาชีพตํางๆ ในต าบล, ตัวแทนกลุํมองค์กรในต าบล, กลุํมสตรีระดับต าบล, กลุํม อสม, พนักงานสํวนต าบล และ
พนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ตั้ง
จํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 382 (ส านักงานปลัด)        
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          3.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล จ านวน 15,000
บาท เพื่อจํายเป็น คําวิทยากร , คําอาหาร, น้ าดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ แกํผู๎เข๎ารับการอบรมโครงการสนับสนุน
คํายคุณธรรม จริยธรรมพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 95  
ข๎อ 259 (ส านักงานปลัด)    
  3.5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี จ านวน 10,000  บาท เพื่อจํายเป็น คําใช๎จํายตํางๆ ฯลฯ ในการ
ด าเนินคด ีตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 132 ข๎อ 391 (ส านักงานปลัด)  
       4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  100,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ คําบ ารงุรักษาหรือซอํมแซมทรัพยส์ิน ขององค์การบริหารสวํนต าบลปาุกลาง เชํน บ ารงุรักษา
หรือซํอมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ตํางๆ ในส านักงานและที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบต.ปุากลาง เชํน เครื่องถําย
เอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู๎เย็น, รถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์ หรือครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุฯลฯ ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 138 ข๎อ 411 (ส านักงานปลัด)      
     ค่าวัสดุ  รวม  68 8,250  บาท  

1. วัสดุส านักงาน  จ านวน  168,250  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ 
 (1) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ส านักงาน ต่าง ๆ ตั้งไว๎ 97,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ คํา
วัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช๎ส านักงาน ตําง ๆ เชํน สมุดบันทึก กระดาษ ซองจดหมาย แฟูม ปากกา ปากกาไวท์
บอร์ด ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ กาว เทปกาว กุญแจ เครื่องค านวณเลข ฯลฯ ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 392 (ส านักงานปลัด) 
 (2) ปูายพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อจัดหาวัสดุปูายพระบรมฉายา
ลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชและในวโรกาส 12 สิงหา
มหาราชินี และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ฯลฯ ให๎ประชาชนได๎ชมพระบารมีรํวมปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เป็นไปตามหนังสือระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 116 ข๎อ 334 (ส านักงานปลัด) 
 (3) ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์ ตั้งไว๎ 51,250 บาท เพื่อจํายเป็นคําบอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ ส าหรับที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน 6 หมูํบ๎าน ๆ ละ 2 ฉบับ/วัน และส าหรับที่ท าการ อบต.ปุากลาง 
จ านวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี (366 วัน) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 204 ข๎อ 83 (ส านักงานปลัด)       
       2. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  40,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําวัสด/ุอุปกรณ์ไฟฟูาและวิทยุ ส าหรับติดตั้ง ณ ส านักงานท่ีท าการ อบต. งานกิจการของ อบต. 
เชํน หลอดไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
134 ข๎อ 397 (ส านักงานปลัด)  
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        3. วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ 
 (1) ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เชํน สิ่งของเครื่องใช๎ในการท าความสะอาด ส านักงานฯ และห๎องน้ า เชํนไม๎
กวาด , แปรง, ไม๎ถูพ้ืน, สบูํ, ผงซักฟอก, น้ ายาล๎างจาน, น้ ายาเช็ดกระจก, น้ ายาล๎างห๎องน้ า ฯลฯ ตั้งไว๎ 10,000 
บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 394 (ส านักงานปลัด)   
 (2) ค่าน้ าดื่ม ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําน้ าดื่ม ส าหรับบริการประชาชนและผู๎มาเยือนและใช๎
บริการผู๎เข๎ารํวมประชุม ณ องค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 394  (ส านักงาน
ปลัด)      
       4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน  50,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็ คําวัสดยุานพาหนะและขนสํง เชํน แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ ามันเบรค หัวเทียน 
อุปกรณ์ซํอมบ ารุงตํางๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 135 ข๎อ 400 (ส านักงานปลัด)       

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน  2 60,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็ 
 (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ของอบต. เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งไว๎ 200,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
ในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
134 ข๎อ 396 (ส านักงานปลัด) 
 (2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน  ตั้งไว๎ 60,000 
บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 134 ข๎อ 396 (ส านักงานปลัด)       
       6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  100,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําใช๎จาํยในการจัดซื้อวัสดทีุใ่ช๎ในการโฆษณาเผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ เชนํ วารสาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานประจ าปี แผํนการ์ด แผํนดิสก์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สติกเกอร์ ฟิล์ม ฯลฯ รวมทั้งคําล๎าง
อัดรูปประกอบกิจกรรมโฆษณาเผยแพรํ ใช๎ในการและเผยแพรํประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมตํางๆ ของ อบต. ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 135 ข๎อ 399 (ส านักงานปลัด)       
       7. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  50,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําวัสดอุุปกรณ์ส าหรับเครือ่งคอมพิวเตอร์ท่ีใช๎ในส านกังาน อบต. ปุากลาง เชํน หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมาส์) แผํนดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133  
ข๎อ 393 (ส านักงานปลัด)       
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       คา่สาธารณปูโภค  รวม  435,000  บาท  
1. ค่าไฟฟูา  จ านวน  2 80,000  บาท  

        เพ่ือจํายเปน็คํากระแสไฟฟูาทีใ่ช๎ในส านกังานองค์การบริหารสวํนต าบล และไฟสาธารณะสํวนเกิน 10 % ต้ัง
จํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 366 (ส านักงานปลัด)       

2. ค่าน้ าประปา  จ านวน 5,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปา อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงาน 

ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 124 ข๎อ 355 
(ส านักงานปลัด) 

3. ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน  20,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็ คําใช๎บรกิาร และคําเชําเลขหมาย คําบ ารงุรักษาสาย ฯลฯ ท่ีเกิดจากการใช๎โทรศัพท์ ใน
ส านักงาน อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 128 ข๎อ 367 (ส านักงานปลัด)       

4. ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน  10,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําธนาณัติ คําลงทะเบียนจดหมาย และคําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ตั้งจํายจากเงินรายได ๎
ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 128 ข๎อ 368 (ส านักงานปลัด)       

5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  1 20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ คําใช๎จาํยเก่ียวกับคําโทรสาร [Facsimile] การใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต [internet] และคําสื่อสาร
อ่ืนๆ ฯลฯ ของส านักงาน อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 128 ข๎อ 369 (ส านักงานปลัด)     
   
   งบลงทุน   รวม  370,100  บาท  
       คา่ครุภณัฑ์  รวม  370,100  บาท  

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน        รวม 235,000 บาท 
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต จ านวน 1 ตู้  จ านวน  5,000  บาท  

 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก  6 ฟุต ขนาด 914 (กว๎าง)*457(ลึก)*1829(สูง) mm.  จ านวน 
1 ตู๎ ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและ
เหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401 (ส านักงานปลัด)       
 1.2 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  จ านวน  5,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ส าหรับเก็บเอกสารและแฟูมแขวน ขนาด 470 x 620 x1,321 
mm. จ านวน 1 ตู๎ ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยําง
ประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401  (ส านักงานปลัด)       
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 1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะ จ านวน 10 ตัว จ านวน 100,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อโต๏ะ จ านวน 10 ตัว มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ โครงสร๎างโต๏ะฐานโต๏ะเป็นเหล็กไมํน๎อยกวํา 
ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ทาสีกันสนิม ความกว๎างโต๏ะ 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร พื้นโต๏ะท า
จากไม๎เนื้อแข็งหนาไมํน๎อยกวํา 1.50 เซนติเมตร ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่น
แล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401  (ส านักงานปลัด) 
 1.4 ค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 7 ถัง จ านวน 100,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จ านวน 7 ถัง พร๎อมอุปกรณ์ ขาตั้ง 
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401  (ส านักงานปลัด) 
 1.5 ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จ านวน 12 ตัว จ านวน 25,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 12 ตัว  ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎
สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 
ข๎อ 401  (ส านักงานปลัด) 
      2. ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ        รวม 60,000 บาท 
        2.1 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด  จ านวน  60,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อกล๎องวงจรปดิ CCTV พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด แยกเป็น เครื่องบันทึกภาพ 1 
รองรับกล๎องได๎ 4 ตัว เครื่องฮาดิกส์ ขนาด 1 TB บันทึกภาพได๎ประมาณ 15 วัน  จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 
18 นิ้ว กล๎องวงจรปิด จ านวน 4 ตัว สามารถถํายภาพสีได๎ท้ังกลางวันและกลางคืน มีอินฟาเรดส าหรับถํายในที่มืด
สนิทได๎ พร๎อมสายติดตั้ง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 92 ข๎อ 133 (ส านักงานปลัด)       
      3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        รวม 10,000 บาท 
 3.1 ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาด 16 ล้านพิเซล จ านวน 1 ตัว จ านวน 10,000 บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องดิจิตอล ขนาด 16 ล๎านพิเซล จ านวน 1 ตัว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401  (ส านักงานปลัด) 
 4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        รวม 65,100 บาท  
        4.1 คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 ชุด  จ านวน  3 2,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จ านวน 2 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
ทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (ส านักงานปลัด)  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือมี Solid 
State Disk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100 GB จ านวน 1 หนํวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
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 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 

18.5 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
4.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน   จ านวน   17,000  บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๎ค ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (ส านักงานปลัด) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ 
 อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ L2 Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 MB ต๎องมีความเร็ว 
 สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.5 GHz หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Smart Cache Memory ขนาดไมํน๎อยกวํา 3 MB ต๎องมี 
 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 1.6 GHz 
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 500 GB จ านวน 1 หนํวย 
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว 
 - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวน 
 ไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
 - สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
 4.3  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  จ านวน  3,700  บาท 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (18 หน๎า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (ส านักงาน
ปลัด) 
 คุณลักษณะพื้นฐาน  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์รํางไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที 
 - มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 MB 
 - มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
 - สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน 
        4.4 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 4 ชุด  จ านวน  12,400  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ จ านวน 4 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป 
(00111) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (ส านักงานปลัด)  
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 800  VA  (480 watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15 นาที    
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    งบรายจ่ายอ่ืน  รวม  18,000  บาท  
       รายจ่ายอ่ืน  รวม  18,000  บาท  
       รายจํายอ่ืน  จ านวน  18,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําจ๎างส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ในการให๎บริการขององค์การบริหารสวํนต าบลปาุ
กลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 128 ข๎อ 371 (ส านักงานปลัด)   
     
    งบเงินอุดหนุน  รวม  10,000  บาท  
       เงินอุดหนุน  รวม  10,000  บาท  
       เงินอุดหนนุองค์กรปกครองสวํนท๎องถ่ิน  จ านวน  10,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็เงนิอุดหนนุ อบต.ไชยวัฒนา (โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายของ
ศูนย์รวมขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2559) เพื่อ
จํายเป็น คําใช๎จํายในการดูแลบ ารุงรักษาศูนย์ข๎อมูลขําวสารระดับอ าเภอ ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลในอ าเภอปัว
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 ข๎อ 372 (ส านักงานปลัด) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น *    
 
 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม  35,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  35,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  35,000  บาท  
 รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ รวม 35,000  บาท  
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ, คําเอกสารที่ใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานในกาจัดท าแผนพัฒนา ฯลฯ 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 116 ข๎อ 332 (ส านักงานปลัด)       
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี จ านวน 15,000 
บาท เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ, คําเอกสารที่ใช๎ในการจัดเวทีประชาคมและคําถํายเอกสารเข๎าเลํมแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบล รวมทั้งคําล๎างอัดรูปการจัดเวทีประชาคมเป็นต๎น ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 115 ข๎อ 330 (ส านักงานปลัด)   
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งานบริหารงานคลัง  รวม  2,095,860  บาท  
   งบบุคลากร  รวม  1,447,860  บาท  
       เงินเดอืน (ฝุายประจ า)  รวม  1,447,860  บาท  

1. เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  924,540  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็เงนิเดอืนให๎แกํพนกังานสํวนต าบลจ านวน 4 อัตรา ได๎แกํ 
  1. หัวหน๎ากองคลัง ตั้งไว๎ 323,760 บาท 
  2. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ตั้งไว๎ 275,040 บาท 
  3. เจ๎าพนักงานพัสดุ ตั้งไว๎ 159,960 บาท 
  4. เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว๎ 165,780 บาท 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343  (กองคลัง)      
       2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน  จ านวน  48,000  บาท  
         2.1 เงินเพ่ิมตํางๆ ตั้งไว๎ 48,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ให๎แกํพนักงานสํวนต าบล จ านวน 2  
อัตรา ได๎แกํ  
  1) เจ๎าพนักงานพัสดุ ตั้งไว๎ 24,000 บาท 
  2) เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว๎ 24,000 บาท  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (กองคลัง)       
 3. เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000  บาท  
 เพ่ือจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎ากองคลัง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 347 (กองคลัง)       
       4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  361,320  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ 
  1. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว๎ 122,004 บาท  
  2. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ ตั้งไว๎ 122,004 บาท  
  3. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ตั้งไว๎ 117,312 บาท 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343 (กองคลัง)       
       5. เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง  จ านวน  72,000  บาท  
 เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จ านวน 2 อัตรา ได๎แกํ 
  1. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว๎ 24,000 บาท  
  2. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ ตั้งไว๎ 24,000 บาท  
  3. ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ตั้งไว๎ 24,000 บาท 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (กองคลัง)        
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     งบด าเนินงาน  รวม  616,000  บาท  
       คา่ตอบแทน  รวม  146,000  บาท  
       1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท  
 เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานสํวนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ประจ าปี 2559 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 345 (กองคลัง)   
        2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  5,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําตอบแทนการปฏิบตังิานในวันหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 363 (กองคลัง)       
       3. ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  96,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําเชําบา๎นให๎แกํพนกังานสํวนต าบล จ านวน 3 อัตรา ได๎แกํ 
  (1) หัวหน๎ากองคลัง ตั้งไว๎ 42,000 บาท 
  (2) นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ตั้งไว๎ 36,000 บาท 
  (3) เจ๎าหน๎าทีก่ารเงินและบัญชี ตั้งไว๎ 18,000 บาท 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 359 (กองคลัง)       
       4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําชํวยเหลอืการศึกษาบุตรของพนกังานสํวนต าบล ตัง้จํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 348 
(กองคลัง)       
       ค่าใช้สอย  รวม  350,000  บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  180,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ 
 (1) ประเภทค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างตามภารกิจ ในการเข๎ารับการอบรมและการประชุมสัมมนาตํางๆ 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 361 (กองคลัง)      
 (2)  ค่าจ้างเหมาและบริการ ตั้งไว ้80,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําจ๎างเหมาให๎ผู๎รับจ๎างท าการอยํางใดอยําง
หนึ่ง ซึ่งมิใชํการประกอบดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกํอสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (ส านักงานปลัด) 
       2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  จ านวน 120,000 บาท      
         (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 362 (กองคลัง)       
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    (2) โครงการแผนที่ภาษี  จ านวน 20,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําเบีย้เลีย้ง คําพาหนะ คําถํายเอกสาร คําจ๎างเหมาคนงานชํวยส ารวจและเก็บข๎อมูล คําใช๎จาํย
ตํางๆ ฯลฯ ในการจัดท าแผนที่ภาษี ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 ข๎อ 375 (กองคลัง)   
        3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  50,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ คําบ ารงุรักษาหรือซอํมแซมทรัพยส์ินกองคลัง เชํน บ ารงุรักษาหรือซอํมแซม วัสด ุและครุภณัฑ์
ตํางๆ ในส านักงานและที่อยูํในความรับผิดชอบของกองคลัง เชํน เครื่องพิมพ์ , เครื่องคอมพิวเตอร์, 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 138 ข๎อ 411 (กองคลัง)       
 
   ค่าวัสดุ   รวม  100,000  บาท  

1. วัสดุส านักงาน  จ านวน  50,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ คําวัสด/ุอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช๎ส านักงาน ตําง ๆ เชํน สมุดบันทึก กระดาษ ซองจดหมาย 
แฟูม ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ กาว เทปกาว กุญแจ เครื่อง
ค านวณเลข น้ าดื่มสะอาด ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 392  (กองคลัง)      

2. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  50,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําวัสดอุุปกรณ์ส าหรับเครือ่งคอมพิวเตอร์ท่ีใช๎ในส านกังาน อบต. ปุากลาง เชํน หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมาส์) แผํนดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 393  
(กองคลัง)       
    ค่าสาธารณูปโภค  รวม  20,000  บาท  

1. ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน  20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําธนาณัติ คําลงทะเบียนจดหมาย และคําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ตั้งจํายจากเงินรายได ๎
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 128 ข๎อ 368 (กองคลัง)       
งบลงทุน   รวม  32,000  บาท  
    ค่าครุภัณฑ์  รวม 32,000  บาท  
       1. ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน 32,000  บาท 
        1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  จ านวน  5,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ส าหรับเก็บเอกสารและแฟูมแขวน ขนาด 470 x 620 x1,321 
mm. จ านวน 1 ตู๎ ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยําง
ประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401  (กองคลัง)      

1.2 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4 ตู้  จ านวน  20,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 4 ตู๎ ขนาด 916 x 457 x 1,830 mm. ไมํปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401 (กองคลัง)       
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1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ชุด  จ านวน  7,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อโต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ี จ านวน 1 ชุด  ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบ
ทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม คุณลักษณะดังนี้  
 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  
 - หน๎าโต๏ะหนา 25 มม. เคลือบเมลามีน กันน้ า ทนความร๎อนและรอยขูดขีด  
 - กุญแจล๏อคลิ้นชักข๎างพร๎อมกันทั้ง 2 ใบ  
 - ขนาด 150 x75x75 ซม. (กว๎างxลึกxสูง)  
 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 
 - ขนาดกว๎าง 60 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 88-98 เซนติเมตร  
 - มีพนักพิง ทีเท๎าแขนและลูกล๎อ ที่นั่งและพนักพิงของเก๎าอ้ีบุด๎วยฟองน้ า  
 - สามารถปรับความสูง-ต่ าของเก๎าอ้ีได๎ หมุนได๎รอบ  
ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401 (กองคลัง)        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม  240,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  220,000  บาท  

ค่าใช้สอย  รวม  215,000  บาท  
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  25,000 บาท  

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS  จ านวน  25,000  บาท    
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ เจ๎าหน๎าที่หนํวยกู๎ชีพก๎ูภัย OTOS ปฏิบัติงานกู๎ชีพก๎ูภัย อบต.ปุากลาง ตามค าสั่ง
ของผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 123 ข๎อ 351 (ส านักงานปลัด) 

 
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 190,000 บาท       
(1) โครงการ 7 วันอันตราย  จ านวน  50,000  บาท  

       เพ่ือจํายเปน็คําใช๎จาํยตาํงๆ ฯลฯ ในการลดอุบัติเหตชุํวง เทศกาลปีใหมํ เทศกาลสงก รานต์ ตามค าสั่งของ
ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 342 (ส านักงานปลัด)       
 (2) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.  จ านวน  100,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็ คําวัสด ุอุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากรคําน้ าดื่ม คําอาหาร คําใช๎จาํยอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได ๎ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 118 ข๎อ 336 (ส านักงานปลัด)       
 (3) โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร.  จ านวน  1 5,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําใช๎จาํยตาํงๆ ฯลฯ ในวันอปพร. และกิจกรรมตํางๆ ตามค าสั่งของผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ใน
อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
120 ข๎อ 341 (ส านักงานปลัด)        
 (4) ค่า ตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร.  จ านวน  25,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คํา ตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานของ สมาชิก อปพร. และ หนํวยกู๎ชีพก๎ูภัย OTOS ตามค าสั่ง
ของผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ในอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 123 ข๎อ 351 (ส านักงานปลัด)      
 
 ค่าวัสดุ  รวม  5,000  บาท  

1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  5,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําน้ ายาเคมีส าหรับเติมถังดบัเพลิง ของส านักงาน อบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัสดุ
อุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล รถก๎ูชีพกู๎ภัย ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 119 ข๎อ 
340 (ส านักงานปลัด)        
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  งบลงทุน   รวม  20,000  บาท  
       คา่ครุภณัฑ์  รวม  20,000  บาท  

1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        จ านวน  20,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดูดน้ าดับเพลิง จ านวน 1 เส้น จ านวน 20,000 บาท  

- ทํอดูดน้ าดับเพลิงส าหรับตํอกับรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ าหาบหามดับเพลิง 
- ทํอแข็งยางเสริมใยเหล็ก 
- ผลิตจากยางคุณภาพดี และเสริมลวดปูองกันการยุบตัวได๎อยํางดีเยี่ยม 
- สามรถดูดน้ า โคลน และทราย ได๎ตามความต๎องการ 
- ท าความสะอาดงําย ไมํดูดซับน้ า 
- ขนาด 3 นิ้ว ความยาว 9 เมตร 

ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยสืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 137 ข๎อ 405 (ส านักงานปลัด)    
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม  1,881,932  บาท  
   งบบุคลากร  รวม  1,066,632  บาท  
       เงินเดอืน (ฝุายประจ า)  รวม  1,066,632  บาท  

1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  510,600  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็เงนิเดอืนให๎แกํ พนักงานสํวนต าบลสํวนการศึกษาจ านวน 2 อัตรา ได๎แกํ 

1. หัวหน๎าสํวนการศึกษา ตั้งไว๎ 311,640 บาท 
2. เจ๎าพนักงานพัสดุ ตั้งไว๎ 198,960 บาท  

ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343  (สํวนการศึกษา)      

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  เจ๎าพนักงานพัสดุ จ านวน 24,000 บาท  
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น 
ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346  (สํวนการศึกษา) 
 3. เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําเงินประจ าต าแหนงํ หัวหนา๎สวํนการศึกษา ตัง้จํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
หน๎า 122 ข๎อ 347 (สํวนการศึกษา)        
 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  322,032  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนกังานจา๎งตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา ได๎แกํ  

1.  ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา (งบ อบต.)  ตั้งไว๎ 225,600 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ 
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343 (สํวนการศึกษา)       

2. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา (งบ กรมสํงเสริม) ตั้งไว๎ 96,432 บาท (สํวนที่เกินจากที่กรม 
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นโอนให๎) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343 (สํวนการศึกษา)       
 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  168,000  บาท  
 เพ่ือจํายเป็นคํารองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ให๎แกํ พนักงานจ๎างตามภารกิจ ได๎แกํ  

1. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา (งบ อบต.)  ตั้งไว๎ 48,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (สํวนการศึกษา)       

2. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 5 อัตรา (งบ กรมสํงเสริม) ตั้งไว๎ 120,000 บาท (สํวนที่เกินจากที่กรม 
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นโอนให๎) ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (สํวนการศึกษา)   
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 งบด าเนินงาน  รวม  733,500  บาท  
       คา่ตอบแทน  รวม  107,000  บาท  

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท  
        เพ่ือจํายเปน็เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรบัพนกังานสํวนต าบลเปน็กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
ประจ าปี 2559 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 345 (สํวนการศึกษา)       

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําตอบแทนการปฏิบตังิานในวันหยดุราชการและนอกเวลาราชการ ของพนกังานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 363 (สํวนการศึกษา)       

3. ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  54,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําเชําบา๎นให๎แกํพนกังานสํวนต าบล จ านวน 2 อัตรา ได๎แกํ  

1. หัวหน๎าสํวนการศึกษา จ านวน 36,000 บาท 
2. เจ๎าพนักงานพัสดุ จ านวน 18,000 บาท 

ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 359 (สํวนการศึกษา)        

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  8,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําชํวยเหลอืการศึกษาบุตรของพนกังานสํวนต าบล ตัง้จํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 122 ข๎อ 348 (สํวนการศึกษา)     
    ค่าใช้สอย  รวม  457,000  บาท  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  247,000  บาท  
        แยกเป็น 
  (1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว๎ 90,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมและลงทะเบียน 
ตํางๆ ของพนักงานสํวนต าบล และพนักงานจ๎างตามภารกิจ ในการเข๎ารับการอบรมและการประชุมสัมมนาตํางๆ 
ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 361 (สํวนการศึกษา) 
  (2) ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย ์ตั้งไว๎ 132,000 บาท เพ่ือ
จํายเป็นคําจ๎างเหมาท าความสะอาด จ านวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ตาหลวง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 384 (สํวนการศึกษา)      
  (3) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว๎ 25,000 บาท  เพ่ือเป็นคําจ๎างเหมาบริการ ตํางๆ ในสํวนการศึกษา  
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (สํวนการศึกษา) 
       2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 170,000 บาท     
         (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล จ านวน  60,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 362 (สํวนการศึกษา)       
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         (2) ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  60,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาผู๎ดูแลเด็ก จ านวน 14 คน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง จ านวน 7 คน เป็นเงิน 30,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง จ านวน 7 คน เป็นเงิน 30,000 บาท  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 129 ข๎อ 377 (สํวนการศึกษา)       
         (3) โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปี 2559 จ านวน 50,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําอาหาร/น้ าดื่ม, คําจ๎างเหมารถ, คําเชําที่พัก, คําประกันชีวิต, คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไป
ทัศนะศึกษาดูงานของผู๎บริหารฯ, พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท๎องถิ่น ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 382  
(สํวนการศึกษา)        
       3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  40,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน เชํน บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน วัสดุ และครุภัณฑ์ตํางๆ 
ในส านักงานและท่ีอยูํในความรับผิดชอบของสํวนการศึกษา เชํน เครื่องพิมพ์ , เครื่องคอมพิวเตอร์, 
เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ตู๎เย็น, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ฯลฯ ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 138 ข๎อ 411 (สํวนการศึกษา)       
       คา่วัสดุ  รวม  107,500  บาท  
       1. วัสดุส านักงาน  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําวัสดุ/อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช๎ส านักงาน ตําง ๆ เชํน สมุดบันทึก กระดาษ ซองจดหมาย แฟูม 
ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ กาว เทปกาว กุญแจ เครื่องค านวณ
เลข น้ าดื่มสะอาด ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 392 (สํวนการศึกษา) 
       2. วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  67,500  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ตั้งไว๎ 67,500 บาท เพ่ือจํายเป็น คําจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ 
เครื่องใช๎ ในการประกอบอาหาร เชํน น้ าดื่มสะอาด, หม๎อ, กระทะ, ถ๎วย, จาน, ชาม, ช๎อน, แก๎วน้ า, และสิ่งของ
เครื่องใช๎ในการท าความสะอาด ส านักงานฯ และห๎องน้ า เชํนไม๎กวาด , แปรง,ไม๎ถูพ้ืน, สบูํ, ผงซักฟอก, น้ ายาล๎าง
จาน, น้ ายาเช็ดกระจก, น้ ายาล๎างห๎องน้ า ฯลฯ ส าหรับใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กท้ัง 2 ศูนย์ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 394 (สํวนการศึกษา)   
       3. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในส านักงาน อบต. ปุากลาง เชํน หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมาส์) แผํนดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 133 ข๎อ 393 (สํวนการศึกษา)      
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 ค่าสาธารณูปโภค  รวม  62,000  บาท  
1. ค่าไฟฟูา  จ านวน  20,000  บาท  

        เพ่ือจํายเปน็คํากระแสไฟฟูาทีใ่ช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 127 ข๎อ 366 (สํวนการศึกษา)       

2. ค่าน้ าประปา  จ านวน 10,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําน้ าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน 

การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 124 ข๎อ 355 (สํวนการศึกษา) 

3. ค่าบริการโทรศัพท์  จ านวน  10,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็ คําใช๎บรกิาร และคําเชําเลขหมาย คําบ ารงุรักษาสาย ฯลฯ ท่ีเกิดจากการใช๎โทรศัพท์ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 128 ข๎อ 367 (สํวนการศึกษา)       

4. ค่าบริการไปรษณีย์  จ านวน  2,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คําธนาณัติ คําลงทะเบียนจดหมาย และคําซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 ศูนย ์ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 128 ข๎อ 368 (สํวนการศึกษา)       

5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน  20,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็ คําใช๎จาํยเก่ียวกับคําโทรสาร [Facsimile] การใช๎ระบบอินเตอร์เน็ต [internet] รวมทั้งคํา
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต และคําใช๎จํายๆ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 128 ข๎อ 369 (สํวนการศึกษา) 
 
 งบลงทุน   รวม  81,800  บาท  
       คา่ครุภณัฑ์  รวม  81,800  บาท  

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  25,000 บาท  
1.1 ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 12 ตัว ขนาด 18 นิ้ว ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดย 

สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่งเป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 136 ข๎อ 401 (สํวนการศึกษา) 
       2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        จ านวน 10,000 บาท      
         2.1 ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาด 16 ล้านพิเซล จ านวน 1 ตัว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 403 (สํวนการศึกษา) 
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 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        จ านวน 46,800 บาท  
         3.1 คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 ชุด  จ านวน  3 2,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จ านวน 2 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (สํวนการศึกษา) มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
 - มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
ไมํน๎อยกวํา 3.0 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
 - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB 
 - มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ( Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB หรือมี Solid 
State Disk ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 100 GB จ านวน 1 หนํวย 
 - มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
 - มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
 - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวํา มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600 : 1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 
18.5 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
  3.2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ านวน 2 เครื่อง จ านวน  8,600  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET) จ านวน 2 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (สํวน
การศึกษา) 

มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไมํน๎อยกวํา 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที หรือ 15 ภาพตํอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที หรือ 10 ภาพตํอนาที 
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน 

         3 .3 เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 ชุด  จ านวน  6,200  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจัดซื้อเครือ่งส ารองไฟ จ านวน 2 ชุด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 402 (สํวนการศึกษา)   
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - มีก าลังไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 800  VA  (480 watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 15  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  รวม  5,998,819  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  3,678,819  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  1,860,200  บาท  
       รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบัิติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
        (1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  1,635,200  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําจ๎างเหมาประกอบอาหารศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ต าบลปาุกลาง (ศพด.) 292 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน 
จ านวน 280 วัน แยกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง นักเรียน 152 คน 280 วัน เป็นเงิน 851,200 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง นักเรียน 140 คน 280 วัน เป็นเงิน 784,000 บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 195 (สํวนการศึกษา)       
        (2) โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร จ านวน 15,000 บาท   
เพ่ือจํายเป็นจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร คําเชําชุดครุยเด็ก คําเกียรติบัตร วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 84 ข๎อ 209 (สํวน
การศึกษา)       
        (3) วันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  40,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําของขวัญ ของรางวัลในการรํวมกิจกรรมของเด็กในวันเด็กแหํงชาติ รํวมกับ โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบลปุากลาง และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 84 ข๎อ 207 (สํวนการศึกษา)       
        (4) จัดซื้ออาหารเสริมส าหรับเด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน  30,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม ,ไข)ํ ให๎แกํเด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 89 ข๎อ 244 (สํวนการศึกษา)       
        (5) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง จ านวน 
15,000 บาท เพื่อจํายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ 
คําอาหาร คําน้ าดื่ม ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 80 ข๎อ 200 (สํวนการศึกษา)       
        (6) โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง จ านวน 20,000  บาท  
 เพื่อจํายในโครงการห๎องสมุดมีชีวิต เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม ของผู๎เข๎ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 81 ข๎อ 201 (สํวนการศึกษา)       
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        (7) โครงการค่ายคุณธรรม น าความรู้ ต้นกล้า ความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง จ านวน 
15,000 บาท เพื่อจํายในโครงการคํายคุณธรรม น าความรู๎ ต๎นกล๎า ความดี วิถีคุณธรรม ของโรงเรียนสหราษฎร์
บ ารุง เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร 
และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 97 ข๎อ 266 (สํวนการศึกษา)  
 (8) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง จ านวน 10,000 บาท เพ่ือจําย
ในโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในสถานศึกษา ของโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ า
ดื่ม ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 82 ข๎อ 202 (สํวนการศึกษา) 
 (9) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 จ านวน 20,000 บาท 
 เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม 
ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 79 ข๎อ 198 (สํวนการศึกษา)       
        (10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 จ านวน 
30,000 บาท เพื่อจํายในโครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนเต็มศักยภาพ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม 
ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 79 ข๎อ 199 (สํวนการศึกษา)        
        (11) โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 จ านวน 
30,000 บาท เพื่อจํายในโครงการสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นคําอาหาร , น้ าดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารับการ
อบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 97 ข๎อ 265 (สํวนการศึกษา)       
               
       คา่วัสดุ  รวม  1,818,619  บาท       
 1. ค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  1,713,967  บาท  
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดซื้อจัดจ๎างอาหารเสริม(นม) อัตราคนละ 7.37 บาท โดยแจกจํายให๎นักเรียน ดังนี้ 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์นักเรียน 292 คน 280 วัน เป็นเงิน 602,571 บาท  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง นักเรียน 152 คน 280 วัน เป็นเงิน 313,667 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง นักเรียน 140 คน 280 วัน เป็นเงิน 288,904 บาท 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 197 (สํวนการศึกษา) 
  (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนคน 
426 คน จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 816,301 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506  
ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 196 (สํวนการศึกษา) 
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  (3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนคน 154 คน 
จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 295,095 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 196 
(สํวนการศึกษา)   
 2. ค่าสมทบอาหารเสริม (นม)  จ านวน  104,652  บาท  
เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการสมทบจัดซื้อจัดจ๎างอาหารเสริมนม อัตราคนละ 0.45 บาท โดยแจกจํายให๎นักเรียน ดังนี้ 
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์นักเรียน 292 คน 280 วัน เป็นเงิน 36,792 บาท  
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 197 (สํวนการศึกษา) 
  (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนคน 
426 คน จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 49,842 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506  
ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 196 (สํวนการศึกษา) 
  (3) โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวนคน 154 คน 
จ านวนวัน 260 วัน เป็นเงิน 18,018 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 78 ข๎อ 196 
(สํวนการศึกษา) 
  
      งบเงินอุดหนุน  รวม  2,320,000  บาท  
      เงินอุดหนุน  รวม  2,320,000  บาท  
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  2,320,000  บาท  
       1. อุดหนุนโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 ตั้งไว๎ 1,704,000 บาท เพื่อจํายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให๎กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 426 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 77 ข๎อ 194 (สํวนการศึกษา) 
 2. อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง ตั้งไว๎ 616,000 บาท เพื่อจํายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จ านวน 154 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มิ.ย. 56 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 77 ข๎อ 194 (สํวน
การศึกษา)    
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งานระดับมัธยมศึกษา  รวม 65,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  65,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  65,000  บาท  
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ        
         (1) โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมปุากลาง จ านวน 20,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จําย
โครงการลานวัฒนธรรมท๎องถิ่นโรงเรียนมัธยมปุากลาง คําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คําน้ าดื่ม ของผู๎เข๎ารํวม และ
วิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 106 ข๎อ 296 
(สํวนการศึกษา)       
        (2) โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานท าให้กับเยาวชนต าบลปุากลาง โรงเรียนมัธยมปุากลาง  จ านวน 
30,000 บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการสํงเสริมอาชีพสูํการมีงานท าให๎กับเยาวชนต าบลปุากลาง เป็นคําอาหาร , 
น้ าดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร คําวัสดุ อุปกรณ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ 
ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 66 ข๎อ 143 (สํวนการศึกษา)       
         (3) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง จ านวน 15,000 บาท  
เพ่ือจํายในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นคําอาหาร, น้ าดื่ม ส าหรับผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 96 ข๎อ 262  
(สํวนการศึกษา)    
    

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวม  128,000  บาท  
   งบด าเนินงาน  รวม  128,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  128,000  บาท  
       รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบัิติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
        (1) โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนต าบลปุากลาง จ านวน 20,000 บาท เพื่อจํายในกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลปุากลาง ประกอบกิจกรรมตํางๆ เป็นคําอาหาร , น้ า และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมํก าหนดระดับ (00214) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 73 ข๎อ 172 (สํวนการศึกษา)     
 (2) โครงการจัดหาครูสอนภาษาจีน โรงเรียนมัธยมปุากลาง โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 ตั้งไว๎ 108,000 บาท เพื่อจํายเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาการท่ีขาดแคลน 
(ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ) เพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไมํก าหนดระดับ (00214) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 83 ข๎อ 
203 (สํวนการศึกษา)   
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แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม  369,000  บาท  
     งบด าเนินงาน  รวม  265,000  บาท  
 ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
 (1) โครงการพ่นหมอกควัน ตั้งไว๎ 130,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาพํนหมอกควัน คําอาหาร
กลางวัน อาหารวํางและน้ าดื่ม คําน้ ายาเคมีส าหรับเครื่องพํนหมอกควัน ในการก าจัด ยุงลาย ยุงก๎นปลํอง และ
แมลงที่เป็นพาหะน าโรคตํางๆ ในเขตพ้ืนที่เพ่ือปูองกันโรคไข๎เลือดออก และโรคติดตํออ่ืนๆ และคําวัสดุอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
(00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 88 ข๎อ 237 (ส านักงานปลัด) 
 ค่าวัสดุ  รวม  135,000  บาท  
       วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน  135,000  บาท  
        แยกเป็น 
 (1) ค่าสารเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย ตั้งไว๎ 80,000 บาท เพ่ือจํายเป็น คําทรายอะเบท ส าหรับแจกจํายให๎แกํ
ประชาชนทุกหลังคาเรือนส าหรับก าจัดลูกน้ ายุงลาย แมลงพาหะน าโรค ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ เพื่อปูองกันโรคติดตํอ 
เชํน ไข๎มาลาเรีย ไข๎เลือดออก ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 119 ข๎อ 339 
(ส านักงานปลัด) 
 (2) ค่าน้ ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพ่ือจํายเป็น คําน้ ายาคําเชื้อไข๎หวัดนกส าหรับฉีดพํน 
ทุกหมูํบ๎าน ตามหนังสือที่ มท 0839.3/567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 91 ข๎อ 251 (ส านักงานปลัด) 
 (3) ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพ่ือจํายเป็น คําจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า และวัสดุที่เกี่ยวข๎องในการฉีดวัคซีน ส าหรับอาสาสมัครปศุสัตว์หมูํบ๎านใช๎ฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า ทั้งหก
หมูํบ๎าน ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 124 ข๎อ 355 (ส านักงานปลัด) 
 (4) ค่าวัสดุการแพทย์ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ ตํางๆ ที่ใช๎ในการ
ปฐมพยาบาบเบื้องต๎น ส าหรับรถก๎ูชีพกู๎ภัย อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนสาธารณสุข 
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
119 ข๎อ 339 (ส านักงานปลัด) 
       งบเงินอุดหนุน  รวม 45,000  บาท  
          เงินอุดหนุนเอกชน  จ านวน  45,000  บาท  
        อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตั้งไว๎ 45,000 บาท ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลและ อบต.เพ่ือส าหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นคํา
ด าเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมูํบ๎านๆละ 7,500 บาท เพ่ือให๎ อสม.ด าเนินการใน 3 กลุํมกิจกรรม ได๎แกํ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข 
  (2) การแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องตํางๆ 
  (3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต๎นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 
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ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 89 ข๎อ 241 (ส านักงานปลัด)    
 งบลงทุน รวม  59,000 บาท 
 ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน  59,000 บาท 
 เครื่อง พ่นหมอกควัน จ านวน  59,000 บาท  
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ของมีคุณลักษณะดังนี้   

1) ปริมาณการฉีดพํนน้ ายาไมํน๎อยกวํา 40 ลิตรตํอชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไมํน๎อยกวํา 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 25 แรงม๎า 

ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการเกษตร (00320)  
งานสํงเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 138 ข๎อ 409 (ส านักงานปลัด) 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  รวม  100,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  100,000  บาท  
       คา่วัสดุ  รวม  100,000  บาท  
       วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อผ๎าหํมเครื่องกันหนาว ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 70 ข๎อ 162 
(ส านักงานปลัด)        
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟูาถนน  รวม 330,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  230,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  30,000  บาท  
       1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  30,000  บาท  
 1. จ๎างเหมาประมาณการไฟฟูา ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาประมาณการขยายไฟฟูาต าบล
ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 60 ข๎อ 110 (กองชําง)      
 ค่าวัสดุ รวม  200,000  บาท 
 1. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จ านวน  200,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ/อุปกรณ์ ไฟฟูา และวิทยุ ส าหรับติดตั้งที่สาธารณะ หมูํบ๎าน และกิจการของ อบต. เชํน หลอด
ไฟฟูา สวิตช์ไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 134 ข๎อ 397 (กองชําง) 
  งบเงินอุดหนุน  รวม  100,000  บาท  
       เงินอุดหนุน  รวม  100,000  บาท  
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  100,000  บาท  
        1. ประเภทเงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ดังนี้  
 1.1 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอปัว ตามโครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพ่ือเป็นคําติดตั้งไฟฟูาขยายเขตไฟฟูา ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟูาถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 60 ข๎อ 110 (กองชําง) 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวม  642,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  642,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  592,000  บาท  
       1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  542,000  บาท  
        1) ค่าจัดเก็บขยะ ตั้งไว๎ 440,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการจัดเก็บขยะ ก าจัดขยะ และอ่ืนๆ 
ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 109 ข๎อ 309  (ส านักงานปลัด)      
        2) ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้สาธารณะและเก็บกวาดขยะท่ีสาธารณะต าบลปุากลาง ตั้งไว๎ 72,000 
บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาตัดแตํงก่ิงต๎นไม๎สาธารณะและเก็บกวาดขยะที่สาธารณะต าบลปุากลาง และอ่ืนๆ 
ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(00244) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 385  (ส านักงานปลัด) 
 3) ค่าจ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ า  ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาลอกรางระบายน้ า 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 54 ข๎อ 79  (กองชําง) 
      2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 50,000 บาท 
  1) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสียอันตราย
ที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จังหวัดน่านอย่างย่ังยืน  ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายตํางๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายที่สอดคล๎องกับบริบทชุมชนต าบลปุากลาง อ าเภอปัว จังหวัดนํานอยํางยั่งยืน  ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 112 ข๎อ 321  (ส านักงานปลัด) 
 ค่าวัสดุอ่ืนๆ รวม 50,000  บาท  
 ค่าจัดซื้อถังขยะ  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ ตั้งไว๎ 50,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 110 ข๎อ 312 (ส านักงานปลัด) 
 
งานบ าบัดน้ าเสีย  รวม  30,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม 30,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  30,000  บาท  
       1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  30,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็คํา 
 (1) ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพ่ือจํายเป็น คําจ๎างเหมา
บริการทดสอบน้ าอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บ าบัดน้ าเสีย (00245) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 57 ข๎อ 96 (กองชําง)       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  รวม  420,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  350,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  230,000  บาท  
 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 230,000 บาท       
        (1) โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน จ านวน 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําขนม, น้ าดื่ม, อาหา, 
อาหารวําง, คําปูาย, คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน ในการ
รองรับปัญหาความต๎องการตํางๆ หรือการบริการเคลื่อนที่ เชํน การบริการจัดเก็บภาษี เป็นต๎น ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 
(00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 115 ข๎อ 329 (ส านักงานปลัด)  
 (2) กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การต่อต้านยาเสพติด, รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 
จ านวน 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุ คําเครื่องดื่ม คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรมรณรงค์ตํางๆ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 91 ข๎อ 250 (ส านักงานปลัด)        
        (3) โครงการชุมชนปลอดขยะน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง จ านวน  30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําวัสดุ อุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการคําใช๎จํายโครงการชุมชนปลอดขยะนํานอยูํ หมูํบ๎าน
นํามองตั้งจํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 111 ข๎อ 319 (ส านักงานปลัด)       
 (4) โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไป จ านวน 20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู๎กฎหมาย
ทั่วไป ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 83 ข๎อ 205 (ส านักงาน
ปลัด) 
        (5) โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต าบล จ านวน 20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรมหรือคําเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานของ
คณะท างานศูนย์ตํอสู๎เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 72 ข๎อ 167 (ส านักงานปลัด)       
        (6) โครงการสร้างเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย   จ านวน 15,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมโครงการสร๎างเสริมพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย องค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 74 ข๎อ 179 (ส านักงานปลัด)  
        (7) โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี  จ านวน 35,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการสํงเสริมบทบาทสตรี องค์การบริหารสํวนต าบล
ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 76 ข๎อ 190 (ส านักงาน
ปลัด)       
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        (8) โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  จ านวน  20,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการแผํนดินธรรมแผํนดินทอง ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 
(00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 69 ข๎อ 155 (ส านักงานปลัด)    
  (9) โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล  จ านวน  30,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติ
เผําม๎งแตํละตระกูล ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 75 ข๎อ 187 
(ส านักงานปลัด)       
 (10) โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ  จ านวน 30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการสนับสนุนเครือขํายสตรี เผําม๎ง เผําเมี่ยน 
และเผําลัวะ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 76 ข๎อ 191 (ส านักงาน
ปลัด) 
 (11) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   จ านวน  15,000  บาท   
เพ่ือจํายเป็นคําวิทยากร คําวัสดุอุปกรณ์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในโครงการสํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอายุ ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน 
(00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 90 ข๎อ 248 (ส านักงานปลัด) 
  
       คา่วัสดุ  รวม  120,000  บาท  
       วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ ในการซํอมแซมบ๎านคนจน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 70 ข๎อ 161 (ส านักงานปลัด)       
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในรํางกาย ส าหรับสุํมตรวจกลุํมเสี่ยงติดสารเสพติดในชุมชน ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 75 ข๎อ 186 (ส านักงานปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

งบเงินอุดหนุน  รวม  70,000  บาท  
       เงินอุดหนุน  รวม  70,000  บาท  
       เงินอุดหนุนเอกชน  จ านวน 70,000  บาท  
        1. อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ต าบลปุากลาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็น เงินอุดหนุน โครงการ 
สํงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รักษาความสงบเรียบร๎อยของชุมชน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏใน แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 72 ข๎อ 170 (ส านักงานปลัด) 
 2. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน 
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ๎าน ต๎านภัยยาเสพติดเทิดไท๎
องค์ราชันย์ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) หน๎า 117 ข๎อ 335 (ส านักงาน
ปลัด) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น*     
 3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนในระดับต าบล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
โครงการสํงเสริมสวัสดิการชุมชนในระดับต าบล ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) หน๎า 70 ข๎อ 163 (ส านักงานปลัด) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  รวม  235,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  235,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  185,000  บาท  

18       รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบัิติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 5,000 บาท       
        (1) โครงการแข่งขันกีฬาประจ าปีต าบลปุากลาง  จ านวน  50,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําน้ าดื่มส าหรับผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงิน
รางวัล, คําจัดสถานที-่สนามแขํงขัน, คําบ ารุงสถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ 
ส าหรับการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ในต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 99 ข๎อ 267 (สํวนการศึกษา)       
        (2) โครงการส่งนักกีฬา กลุ่มสตรี หรือเยาวชน ไปประกวดหรือแข่งขันนอกสถานที่   
จ านวน 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเดินทาง คําอาหารส าหรับนักกีฬา และผู๎ควบคุมทีม และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ 
ในการสํงนักกีฬาเยาวชน เข๎ารํวมแขํงขันในงานตํางๆ เชํน การแขํงขันกีฬาในเทศกาลปีใหมํม๎ง , การแขํงขันกีฬา
ระดับอ าเภอ, การแขํงขันในระดับจังหวัด ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 99 
ข๎อ 268 (สํวนการศึกษา)         
         (3) โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอิ้วเมี่ยนประจ าปี  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําน้ าดื่มส าหรับผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงิน
รางวัล, คําจัดสถานที-่สนามแขํงขัน, คําบ ารุงสถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาตํางๆ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 100 ข๎อ 270 (สํวนการศึกษา)       
        (4) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําน้ าดื่มส าหรับผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงิน
รางวัล, คําจัดสถานที-่สนามแขํงขัน, คําบ ารุงสถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ฯลฯ ส าหรับการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆในต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 102 ข๎อ 277 (สํวนการศึกษา)       
        (5) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลปุากลาง  จ านวน  15,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําน้ าดื่มส าหรับผู๎เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา, คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา, คําถ๎วยรางวัล-เงิน
รางวัล, คําจัดสถานที-่สนามแขํงขัน, คําบ ารุงสถานที่, คําเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาตํางๆ และคําใช๎จํายอื่น ๆ 
ฯลฯ ส าหรับการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆในต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 84 ข๎อ 210 (สํวนการศึกษา)      
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       คา่วัสดุ  รวม  50,000  บาท  
       วัสดุกีฬา  จ านวน  50,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาประจ าหมูํบ๎านและศูนย์กีฬาต าบล ส าหรับสํงเสริมการเลํนกีฬาและออกก าลัง
กายให๎แกํประชาชนทุกหมูํบ๎าน ใช๎ฝึกซ๎อม เลํนกีฬา ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 100 ข๎อ 271 (สํวนการศึกษา) 
       
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวม  423,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  395,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  395,000  บาท  
       รายจ่ายเก่ียวเนือ่งกับการปฏบัิติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ จ านวน 170,000 บาท       
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําวัสดุ/อุปกรณ์ ใน
การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เชํน วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 104 ข๎อ 288 (สํวนการศึกษา) 
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตั้งไว๎ 340,000 บาท แยกเป็น 
  (2.1) โครงการกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําใช๎จํายในการ
จัดงานเทศกาลปีใหมํม๎ง (บ๎านน้ าเปิน หมูํที่ 1, บ๎านค๎างฮํอ หมูํที่ 3 และบ๎านสวนทราย หมูํที่ 6) ต าบลปุากลาง 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 103 ข๎อ 282 (สํวนการศึกษา) 
  (2.2) โครงการกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัด
งานเทศกาล หรือประเพณีปีใหมํเม่ียน บ๎านห๎วยสะนาว หมูํที่ 2 ต าบลปุากลาง คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 103 ข๎อ 283 (สํวนการศึกษา) 
  (2.3) โครงการจัดกิจกรรมประเพณี กินสะโหลดตีพิ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดกิจกรรมสํงเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพิ บ๎านตาหลวง หมูํที่ 5 ต าบลปุากลาง คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 104 ข๎อ 284 (สํวนการศึกษา) 
  (2.4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลปุากลางเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ 
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลปุากลางเนื่องในวัน
ผู๎สูงอายุและวันสงกรานต์ คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 104 
ข๎อ 285 (สํวนการศึกษา) 
  (2.5) โครงการบวงสรวงเจ้าที่ต าบลปุากลางและเจ้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล  
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําสิ่งของเครื่องเซํนไหว๎และบวงสรวง เจ๎าที่/เจ๎าพํอพญาดงเซ๎ง ประจ าต าบลปุา
กลาง และเจ๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบล ท าบุญส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 104 ข๎อ 287 (สํวนการศึกษา) 



 

88 
 

  (2.6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านจูนเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 
20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านจูน เนื่องในวันผู๎สูงอายุและวัน
สงกรานต์ต าบลปุากลาง คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 105 
ข๎อ 291 (สํวนการศึกษา) 
  (2.7) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านตาหลวงเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุบ๎านตาหลวง เนื่องในวันผู๎สูงอายุ
และวันสงกรานต์ ต าบลปุากลาง คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
106 ข๎อ 293 (สํวนการศึกษา) 
  (2.8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของกว่าง/จัดงานชมพูภูคา
บาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา น้ าดื่ม คํารถในการน าประชาชน
รํวมงาน การออกร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ์ของต าบลปุากลาง และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 104 ข๎อ 286 (สํวนการศึกษา) 
  (2.9) โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําวัสดุ เครื่องเขียน 
กระดาษ และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 105 ข๎อ 290 (สํวนการศึกษา) 
  (2.10) โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าต าบลปุากลาง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจํายใน
การจัดฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ๎าน หมอขวัญ ของเผําม๎ง เผําเมี่ยน และเผําลั๊วะ เป็นคําวัสดุ อุปกรณ์ คําอาหาร คํา
น้ าดื่ม และคําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ของผู๎เข๎ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งคําตอบแทนวิทยากร ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
(00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 107 ข๎อ 301 (สํวนการศึกษา) 
        3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง  จ านวน  20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําวิทยากร, คําอาหาร, น้ าดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ แกํผู๎เข๎ารับการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียนต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 96 
ข๎อ 261  (สํวนการศึกษา)      
         4. โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  จ านวน  20,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําวัสดุอุปกรณ์ในการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คําอาหาร, น้ าดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ แกํ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 108 ข๎อ 307  (สํวนการศึกษา) 
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        5. โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริกและแกนน าบนพื้นที่สูง จ านวน 10,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ โครงการงานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธรรมจาริกและแกนน าบนพ้ืนที่สูง เชํน คํารถ 
คําอาหาร, น้ าดื่ม คําใช๎จํายอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 109 
ข๎อ 308  (สํวนการศึกษา) 
 
 งบเงินอุดหนุน  รวม  28,000  บาท  
       เงินอุดหนุน  รวม  28,000  บาท  
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จ านวน  28,000  บาท  

1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 386 (สํวนการศึกษา) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น * 
 2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 386 (สํวน
การศึกษา) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น* 
 3. โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา ประจ าปี 2559 ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว ตั้งไว้ 5,000 
บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวงเจ๎าหลวงภูคา ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 132 ข๎อ 388 (สํวนการศึกษา) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น * 
 4. โครงการจัดงานการะวะพญาผานอง ที่ท าการปกครอง อ าเภอปัว ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนงานการะวะพญาผานอง ที่ท าการปกครองอ าเภอปัว ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2559-2561) หน๎า 132 ข๎อ 389 (สํวนการศึกษา) *จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น* 
 5. โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอปัว  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนําน ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ปัว ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 132 ข๎อ 387 (สํวนการศึกษา)  
*จะด าเนินการได๎ตํอเมื่อได๎รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น* 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม  1,485,519  บาท 
 งบบุคลากร   รวม  910,519  บาท 
       เงินเดือน (ฝุายประจ า)  รวม  910,519  บาท  
       1. เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  557,160  บาท  
เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนต าบลจ านวน 2 อัตรา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343 (กองชําง) มีดังนี้ 
  1. เงินเดือนหัวหน๎ากองชําง ตั้งไว๎ 317,520 บาท 
  2. เงินเดือนนายชํางโยธา ตั้งไว๎ 239,640 บาท           
       2 . เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  42,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเงินประจ าต าแหนํง หัวหน๎ากองชําง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 122 ข๎อ 347 (กองชําง)      
       3 . ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  263,359  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จ านวน 2 ต าแหนํง ได๎แกํ 

1. ผู๎ชํวยชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว๎ 141,355 บาท 
2. ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว๎ 122,004 บาท  

ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 120 ข๎อ 343 (กองชําง)        
       4 . เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง  จ านวน  48,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให๎พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จ านวน 2 ต าแหนํง ได๎แกํ 

1. ผู๎ชํวยชํางโยธา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว๎ 24,000 บาท 
2. ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา ตั้งไว๎ 24,000 บาท  

ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 346 (กองชําง)       
    งบด าเนินงาน  รวม  497,000  บาท  
       คา่ตอบแทน  รวม  97,000  บาท  
       ( 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานสํวนต าบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ประจ าปี 
2559 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนา อบต.ปุากลาง (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 121 ข๎อ 345  
(กองชําง)        
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       ( 2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ของพนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 127 ข๎อ 363  
(กองชําง)        
       ( 3) ค่าเช่าบ้าน  จ านวน  42,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎แกํพนักงานสํวนต าบล จ านวน 1 อัตรา ได๎แกํ ผู๎อ านวยการกองชําง ตั้งไว๎ 42,000 บาท 
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 359 (กองชําง)       
       ( 4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน  10,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําชํวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 122 ข๎อ 348 (กองชําง)       
       คา่ใช้สอย  รวม  250,000  บาท  
       1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน  170,000  บาท  
        เพ่ือจํายเปน็การใช๎จาํยเพ่ือให๎ไดม๎าซ่ึงบริการ ดังนี้  
 (1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น คําธรรมเนียมและลงทะเบียน ของ
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง ในการเข๎ารํวมประชุม อบรมสัมมนาตํางๆ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 361 (กองชําง) 
 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาให๎ผู๎รับจ๎างท าการอยํางใดอยํางหนึ่ง 
ซึ่งมิใชํการประกอบดัดแปลง ตํอเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกํอสร๎าง และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง ตั้งจํายจาก
เงินรายได ๎ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (กองชําง) 
 (3) ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดท่ีดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการสอบเขต
รังวัดที่ดิน ในพื้นที่ต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 125 ข๎อ 358 (กองชําง)        
       2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จ านวน 30,000 บาท       
        (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคํา เบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 126 ข๎อ 362 (กองชําง)        
       3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  50,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็  
 (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซม
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารสํวนต าบลปุากลาง เชํน บ ารุงรักษาหรือซํอมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ตํางๆ ใน
ส านักงานและที่อยูํในความรับผิดชอบของกองชําง เชํน เครื่องพิมพ์ , คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, รถ
มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได ๎ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 138 ข๎อ 411 (กองชําง) 
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 ค่าวัสดุ  รวม  150,000  บาท  
       1. วัสดุส านักงาน  จ านวน  30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานที่ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ของกองชําง ในองค์การบริหารสํวนต าบล เชํน คําวัสดุ/
อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช๎ส านักงาน ตําง ๆ เชํน สมุดบันทึก กระดาษ ซองจดหมาย แฟูม ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด 
ดินสอ น้ ายาลบค าผิด ลวดเสียบกระดาษ ลวดเย็บ กาว เทปกาว กุญแจ เครื่องค านวณเลข น้ าดื่มสะอาด ฯลฯ ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 392  (กองชําง)          
       2. วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างส าหรับใช๎ในงานกํอสร๎าง หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ใช๎ในการกํอสร๎าง ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 135 ข๎อ 398 (กองชําง)        
       3. วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอุปกรณ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในส านักงาน อบต. ปุากลาง เชํน หมึก ตลับหมึก 
mouse (เมาส์) แผํนดิสก์ digital video disk โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 133 ข๎อ 393 (กองชําง)       
 
    งบลงทุน   รวม  78,000  บาท  
       คา่ครุภณัฑ์  รวม  78,000  บาท  
       1. ครุภัณฑ์ส านักงาน        จ านวน 38,000  บาท 
         1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้  จ านวน  5,000  บาท  
        เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู๎ ส าหรับเก็บเอกสารและแฟูมแขวน ขนาด
กว๎าง 470 x 620 x 1,321 mm. ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได๎สืบทราบราคาในท๎องถิ่นแล๎ว ซึ่ง
เป็นไปอยํางประหยัดและเหมาะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
หน๎า 136 ข๎อ 401 (กองชําง)    
  1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 33,000 บาท  
  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 401 (กอง
ชําง)    
 2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 7,000 บาท 
     2.1 ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาด 14 7 ล้านพิเซล จ านวน 1 ตัว จ านวน,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํา
จัดซื้อกล๎องดิจิตอล ขนาด 14 ล๎านพิเซล จ านวน 1 ตัว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 136 ข๎อ 403 (กองชําง)   
 
 
     



 

93 
 

 3. ครุภัณฑ์ส ารวจ  จ านวน 27,000 บาท  
3.1 กล้องระดับ 24 เท่า จ านวน 1 ตัว จ านวน 24,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องระดับ 24 เทํา  

จ านวน 1 ตัว ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 137 ข๎อ 404 (กองชําง)       
 3.2 เทปวัดระยะ 50 เมตร จ านวน 1 ตัว จ านวน 3,000  บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะ 50 
เมตร จ านวน 1 ตัว ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให๎สืบราคาจากท๎องตลาด ตามความเหมะสม ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 137 ข๎อ 404 (กองชําง) 
 4. ครุภัณฑ์ไฟฟูาวิทยุ    จ านวน 6,000 บาท  
 4.1 เข็มขัดเซฟตี้ จ านวน 1 เส้น จ านวน 6,000   บาท  
เพ่ือจัดซื้อเข็มขัดเซฟตี้ จ านวน 1 เส๎น ไมํปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ให๎สืบราคาจากท๎องตลาด ตามความเห
มะสม ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 137 ข๎อ 404 (กอง
ชําง) 
       
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  4,049,000  บาท  
 งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
 ค่าใช้สอย  รวม 100,000 บาท  
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 100,000 บาท  
 (1) ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา ซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 86 ข๎อ 223 (กอง
ชําง) 
 (2) ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุากลาง จ านวน 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา ซํอมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 87 ข๎อ 229 (กอง
ชําง) 
 
        งบลงทุน  รวม  3,949,000  บาท  
 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม  3,949,000 บาท  
 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก จ านวน 14 9,000 บาท  
 1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง จ านวน 17,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ตํอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง ตามแบบแปลนของกอง
ชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 86 ข๎อ 223 (กองชําง) 
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 2. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุากลาง 16 จ านวน ,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ตํอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปุากลาง ตามแบบแปลนของกอง
ชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 87 ข๎อ 229 (กองชําง) 
 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุง กั้นห้องกิจการสภาฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง จ านวน 46,000  
บาท เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างปรับปรุง กั้นห๎องประธานสภาฯ อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง  ตามแบบ
แปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 61 ข๎อ 120  
(กองชําง) 
 4. โครงการก่อสร้างเหล็กดัด อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง และศูนย์ อปพร.  จ านวน 70,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างเหล็กดัด อาคารส านักงาน อบต.ปุากลาง และศูนย์ อปพร.  ตามแบบแปลนของ
กองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
กํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 62 ข๎อ 122 (กองชําง) 
 
 อาคารต่างๆ จ านวน 1,210,000 บาท        
        1. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์บ้านจูน หมู่ 4 จ านวน 320,000 บาท  เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎าง
ศาลาอเนกประสงค์ที่สนามบินฟาร์มบางระจัน บ๎านจูน หมูํ 4  กว๎าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร จ านวน 2 หลัง ตาม
แบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 61 ข๎อ 115  
(กองชําง)      
 2. โครงการก่อสร้าง โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  จ านวน  590,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นคํากํอสร๎างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง กว๎าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลน
ของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 85 ข๎อ 213 (กองชําง) 
 3. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  จ านวน  300,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านตาหลวง  

ช่วงท่ี 1 ขนาด ยาว 34 เมตร (แบบโปรํงชํองสแตนเลส) 
ช่วงท่ี 2 ขนาด ยาว 102 เมตร (แบบทึบฉาบเรียบสองด๎านพร๎อมทาสี) 

ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 85 ข๎อ 217 
(กองชําง) 
   
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 2,490,000 บาท 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าซอยบ้านนายชัยยุทธ บ้านค้างฮ่อ หมู่ 3 จ านวน 420,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างถนน คสล. เข๎าซอยบ๎านนายชัยยุทธ บ๎านค๎างฮํอ หมูํ 3 ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว
172 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 38 ข๎อ 7 (กองชําง) 
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2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมู่ 5 จ านวน 250,000 บาท เพ่ือจํายเป็น 
คําโครงการกํอสร๎างถนน คสล. รอบอํางหก บ๎านตาหลวง หมูํ 5 ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 39 ข๎อ 
13 (กองชําง) 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านนายยิ่งขายผ้า (เลี้ยวขวา) บ้านสวนทราย หมู่ 6 จ านวน  
420,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านนายยิ่งขายผ๎า (เลี้ยวขวา) บ๎านสวนทราย 
หมูํ 6 ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมไหลํทาง ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุา
กลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 40 ข๎อ 20 (กองชําง) 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านรองชัยเดช บ้านสวนทราย หมู่ 6 เชื่อมบ้านห้วยสะนาว  
หมู่ 2 ต าบลปุากลาง จ านวน 310,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎นหน๎าบ๎านรองชัย
เดช บ๎านสวนทราย หมูํ 6 เชื่อมบ๎านห๎วยสะนาว หมูํ 2 ต าบลปุากลาง ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 40 ข๎อ 18 (กองชําง) 

5. โครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส้นต าบลปุากลาง เชื่อม 
ระหว่างต าบลศิลาแลง จ านวน 320,000 บาท ขนาดกว๎างข๎างละ 1 เมตร ยาวรวมสองข๎าง 330 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมวงเวียนและติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 2 จุด เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง 
ขยายไหลํทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางเส๎นต าบลปุากลาง เชื่อมระหวํางต าบลศิลาแลง  ตามแบบ
แปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 37 ข๎อ 1 (กอง
ชําง) 

6. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เขตบ้านเฟื่องฟูา (กิจการนอกเขต) จ านวน 250,000 บาท เพ่ือจํา 
เป็นคําโครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. เขตเฟ่ืองฟูา (กิจการนอกเขต) ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมดินไหลํทาง ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 19 ข๎อ 40 (กองชําง)   

7. โครงการก่อสร้าง ฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หน้าโรงเรียนมัธยม บ้านน้ าเปิน หมู่ 1 ต าบลปุากลาง  
จ านวน 220,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม ฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หน๎า
โรงเรียนมัธยม บ๎านน้ าเปิน หมูํ 1 ต าบลปุากลาง  
 ชํวงที่ 1 ขนาดกว๎าง 0.70 x 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 59.20 เมตร  
 ชํวงที่ 2 ขนาดกว๎าง 0.80 x 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 27.60 เมตร  
 ชํวงที่ 3 ขนาดกว๎าง 0.90 x 0.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.90 เมตร  
 ชํวงที่ 4 ขนาดกว๎าง 1.00 x 0.85 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.70 เมตร  
 ชํวงที่ 5 ขนาดกว๎าง 1.00 x 0.65 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1.30 เมตร  
 บํอพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ลึก 2.00 เมตร 
พร๎อมฝาปิดคสล. ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 51 ข๎อ 63 (กองชําง)   

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด คสล. เขต 1 – เขต 5 บ้านห้วยสะนาว หมู่ 2 ต าบล 
ปุากลาง จ านวน 300,000 บาท เพ่ือจํายเป็นคําโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า เขต 1 – เขต 5 บ๎านห๎วยสะนาว 
หมูํ 2 ต าบลปุากลาง ช่วงท่ี 1 ขนาดกว๎าง 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 30 เมตร แบบไมํมีฝาปิด ช่วงท่ี 2 ขนาดกว๎าง 
0.60 x 0.60 เมตร ยาว 106 เมตร พร๎อมบํอพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร๎อม
ฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนของกองชําง อบต.ปุากลาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐาน (00312) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 52ข๎อ 66 (กองชําง) 
 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รวม 100,000 บาท  
 (1) ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลปุากลาง  จ านวน  100,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําซํอมแซมถนนหินกรวดทราย ในเขตต าบลปุากลาง ตั้งจํายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 44 ข๎อ 40 
(สํวนการศึกษา)       
 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  รวม  205,000  บาท  
    งบด าเนินงาน  รวม  205,000  บาท  
       คา่ใช้สอย  รวม  195,000  บาท  
       รายจํายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอ่ืนๆ        
        (1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 25,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายการบริหารจัดการศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 123 ข๎อ 353 (ส านักงานปลัด)        
        (2) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร หลักสูตร สเต็มเซลล์  เพื่อลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต ผลิตอาหารปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  30,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําปูาย คําลงทะเบียน คําวัสดุ อุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากรคําน้ าดื่ม คําอาหาร คําจ๎างเหมารถ 
คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321) 
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 67 ข๎อ 150 (ส านักงานปลัด)       
        (3) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 1-6 จ านวน 120,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก คําวัสดุ ลูกหมู คําวัสดุไกํพ้ืนบ๎าน สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
จัดฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพตํางๆ สํงเสริมกลุํมอาชีพทุกกลุํม ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 63 ข๎อ 130 
(ส านักงานปลัด)       
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         (4) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร PR จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คําปูาย คําวัสดุ อุปกรณ์ คําตอบแทนวิทยากรคําน้ าดื่ม คําอาหาร คําใช๎จํายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน๎า 68 ข๎อ 153 (ส านักงานปลัด) 
       คา่วัสดุ  รวม  10,000  บาท  
       วัสดุการเกษตร  จ านวน 10,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็น คํากระถาง ถาดลองกระถาง พันธุ์ไม๎ จอบ เสียม พร๎า ฯลฯ ส าหรับใช๎ปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบล ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร 
(00321) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 134 ข๎อ 395 (ส านักงานปลัด)   
   

แผนงานงบกลาง 
   งบกลาง   รวม  1,058,360  บาท  
       งบกลาง  รวม  1,058,360  บาท  
      1. ส ารองจ่าย  จ านวน  580,100  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็คําใช๎จาํยกรณีฉุกเฉิน หรอืกรณีจ าเปน็ตําง ๆ ซึ่งไมํสามารถคาดการณ์ไดล๎ํวงหนา๎ หรืองาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชํน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ จ านวน 111,319 บาท 
และตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 468,781 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 130 ข๎อ 379 (ส านักงานปลัด)        
        2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ านวน  78,000  บาท  
 เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจและพนักงานจ๎างทั่วไป จ านวน 
15 อัตรา ขององค์การบริหารสํวนต าบล ตามพระราชกฤษฎีกาให๎ใช๎พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
บังคับแกํนายจ๎างที่มีลูกจ๎างตั้งแตํ 1 คนขึ้นไปต๎องสํงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม อัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎าง
รวมทั้งเงินเพ่ิมตําง ๆ ที่ต๎องจํายให๎แกํพนักงานจ๎าง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 130 ข๎อ 378 (กองคลัง)       
       3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์  จ านวน  6,000  บาท  
       เพ่ือจํายเปน็เงนิสงเคราะห์ให๎แกํ ผู๎ติดเชือ้เอดส ์จ านวน 1 คนๆ ละ 500 บาท / เดือน (12 เดือน) เป็นเงิน 
6,000 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 70 ข๎อ 159 (กองคลัง)      
 4 . บ าเหน็จ/บ านาญ  รวม  144,260  บาท  
       เงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข๎าราชการสวํนท๎องถ่ิน (กบท.) จ านวน 144,260  บาท คิดจาก 1 % ของ
เงินรายได๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 131 ข๎อ 381 (กองคลัง) 
  
 รายจ่ายตามข้อผูกพัน  จ านวน  250,000  บาท  
         1. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  จ านวน  150,000  บาท  
เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น ส าหรับการสํงเสริมหลักประกันสุขภาพ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561) หน๎า 89 ข๎อ 242 (ส านักงานปลัด) 



 

98 
 

  2. ประเภทเงินทุนการศึกษา  จ านวน   100,000  บาท 
 เพื่อจํายเป็น  ทุนสงเคราะห์ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู๎ด๎อยโอกาสขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ตั้งไว๎ 100,000 บาท จากเงิน
รายได๎ ปรากฏใน แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน๎า 
193 ข๎อ 77 (สํวนการศึกษา)  
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ภาค ผนวก ก. 


