
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง
อําเภอ ปัว   จังหวัดน่าน

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,332,374 บาท
งบบุคลากร รวม 5,113,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
    เพือจ่ายเงินเดือนให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน  ตัง
ไว้ 244,800  บาท (20,400 x 12)  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2  คน  ตังไว้  269,280  บาท  (11,220 x 2 x 12) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  328

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ให้กับผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน  ตัง
ไว้ 21,000  บาท (1,750x 12)  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2  คน  ตังไว้ 21,120  บาท  (880x 2 x 12) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  328 (สํานัก
งานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
    เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้แก่  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน  ตัง
ไว้ 21,000  บาท (1,750x 12)  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2  คน  ตังไว้ 21,120  บาท  (880x 2 x 12) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  328 (สํานัก
งานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

    เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน  (7,200 x 12)   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  328 (สํานักงานปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
    เพือจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้แก่  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  คน  (11,220 x 12)  รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  1  คน (9,180 x 12) สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  จํานวน  10  คน  (7,200 x 10 x 12) เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  คน (7,200 x 12)  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  328  (สํานักงาน
ปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,233,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,493,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  397,680  บาท
    2.  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  349,320
  บาท
    3.  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน  288,120  บาท
    4.  ตําแหน่งนิติกร   จํานวน  289,080  บาท
    5.  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน  280,080  บาท  
    6.  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน   จํานวน  266,760   บาท
    7.  ตําแหน่งนักจัดการงานทัวไป   จํานวน  233,760   บาท
    8.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  203,520   บาท
    9.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  185,280  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  327  (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 92,000 บาท
    1.  เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ตังไว้  8,000  บาท  เพือ
จ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 124  ข้อ  330 (สํานักงานปลัด) 
    2.  ค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้  84,000  บาทเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษ ปลัด อบต. 8  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดน่าน  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที6) บัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  บัญชี  2   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  330 (สํานักงาน
ปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  84,000  บาท
    2.  ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  42,000
  บาท
    3.  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด   จํานวน  42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327 (สํานักงานปลัด) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4
  อัตรา  ดังนี
    1.  ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  108,000  บาท
    2.  ตําแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง  จํานวน  108,000  บาท
    3.  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  108,000  บาท
    4.  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  108,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327 (สํานักงานปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมพิเศษค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  4  อัตรา ตามประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรือง
กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  ดังนี
    1.  ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน  12,000  บาท
    2.  ตําแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง  จํานวน  12,000  บาท
    3.  พนักงานดับเพลิง  จํานวน  12,000  บาท
    4.  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  12,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327 (สํานักงานปลัด) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  330  (สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,343,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 459,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 288,800 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  จํานวน  45,000
  บาท  ให้แก่ผู้ทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในกิจการอันเป็น
ประโยชน์  แก่  อบต.ป่ากลาง  เช่น  ข้าราชการหน่วยงานอืน  พนักงาน
ส่วนตําบล  อปพร.  ประชาคม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 125  ข้อ  334 (สํานักงานปลัด) 
    - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ประจําปี  2560   ตัง
ไว้  243,800   บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 123  ข้อ  329 (สํานักงานปลัด) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  344  (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  36,000   บาท
    2.  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  24,600  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 127
  ข้อ  341 (สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่  คณะผู้
บริหารฯ  พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  332  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 712,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 362,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี
    1.  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ถ่ายเอกสาร  ตังไว้  20,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  หรือ
เอกสารต่าง ๆ เช่น  ข้อบัญญัติฯ  แผนพัฒนาตําบล  หรือเอกสารอืน ๆ  ที
จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  345 (สํานักงาน
ปลัด)
    2.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้  50,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม  การประชุม  การเข้าร่วมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  342 (สํานักงานปลัด)
    3.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง  จ้างทําปฏิทิน วารสารประชาสัมพันธ์ผลงาน ใบประกาศเกียรติ
บัตร ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 133  ข้อ  365 (สํานักงานปลัด)
    4.  ค่าจ้างเหมาและบริการเครืองถ่ายเอกสาร  ตังไว้  60,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร  จํานวน  12  เดือน  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 133  ข้อ  365
 (สํานักงานปลัด)
    5.  ค่าเบียประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์  ตังไว้  10,000
   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ยนต์    รถบรรทุกนํา  และรถจักรยานยนต์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 129  ข้อ  346 (สํานักงานปลัด)
    6.  ค่าจัดทําเว็บไซด์ของ  อบต.ป่ากลาง  ตังไว้  10,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเว็ปไซด์  อบต.ป่ากลาง  ดูแลเว็ปไซด์และจดโด
เมนเนม  ปีละ  1  ครัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 130  ข้อ  352 (สํานักงานปลัด)
    7.  ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน  ตังไว้  72,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
แม่บ้านทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  อบต.ป่ากลาง  จํานวน  12
  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 133  ข้อ  367 (สํานักงานปลัด)
    8. ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สินในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลป่ากลาง  จํานวน  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สินในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ป่ากลาง  จํานวน  1  คนๆละ  5,000/เดือน ปฏิบัติงานคนดูแลรักษา
ทรัพย์สินในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง    ในช่วงเวลา
กลางคืนและวันหยุดราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 133  ข้อ  365 (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
    1.  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้  15,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  พิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  รวมทังค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอืน  ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  การต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล  ทีมาประชุม  นิเทศงาน  ตรวจงานหรือเยียมชม  หรือทัศนะ
ศึกษาดูงานในกิจการของของ  อบต.ป่ากลางและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึง
ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2381  ลว.28  กรกฎาคม  2548)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 125  ข้อ  333
 (สํานักงานปลัด)
    2.  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  ตังไว้  15,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมต่าง ๆ  เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองใน
การประชุมสภาฯ  หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่ง
ตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม  (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว
 2381  ลว.28  กรกฎาคม  2548)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 125  ข้อ  333 (สํานักงานปลัด)
    3.  โครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์  ตังไว้  50,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ ในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุ
วงศ์  ทุกพระองค์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 131  ข้อ  356 (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ฯลฯ  ในการดําเนินคดี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 134  ข้อ  370 (สํานักงาน
ปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา อบต.  ผู้บริหารฯ  พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างฯ  และบุคคลทีองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสัง
ให้ไปปฏิบัติราชการ  เช่น  การไปร่วมประชุม  อบรม  สัมมนาหรือศึกษา
ดูงาน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  343 (สํานักงานปลัด)
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการเลือกตัง    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 131  ข้อ  358 (สํานักงาน
ปลัด)
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ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการอบรมค่ายคุณธรรม  จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  นําดืม  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  แก่
คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  ผู้นําชุมชน  พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ในการเข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนค่าย
คุณธรรม จริยธรรม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 97  ข้อ  239 (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลป่ากลาง  เช่นบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ
  ในสํานักงานและทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่ากลาง  เช่น  เครือง
ถ่ายเอกสาร  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  โทรทัศน์  ตู้เย็น  รถ
มอเตอร์ไซด์  รถยนต์  หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  392 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 682,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สิงของ  เครืองใช้สํานักงานต่าง ๆ  ตังไว้  97,000
  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  สิงของ  เครืองใช้สํานัก
งานต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซอง
จดหมาย  แฟ้ม  ปากกา  ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ  นํายาลบคําผิด  ลวด
เสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว  เทปกาว  กุญแจ  เครืองคํานวนเลข ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 134
  ข้อ  371 (สํานักงานปลัด)  
    2.  ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์  ตังไว้  20,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
ซือ  จัดหาวัสดุป้ายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เนืองในวโรกาส 5 ธันวามหาราชและในวโรกาส  12  สิง
หามหาราชินี  และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ ฯลฯ   ให้ประชาชนได้ชมพระ
บารมีร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท  0808.2/ว 1224  ลว. 22  เมษายน  2552
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 134
  ข้อ  371 (สํานักงานปลัด)  
    3.  ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์  ตังไว้  75,000  เพือจ่ายเป็น
ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ์  สําหรับทีอ่านหนังสือประจําหมู่
บ้าน  จํานวน  7  หมู่บ้านๆ ละ  2 ฉบับ/วัน  และสําหรับทีทําการอบต.ป่า
กลาง  จํานวน  2 ฉบับ  เป็นเวลา  1  ปี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 134  ข้อ  371 (สํานักงานปลัด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  สําหรับติดตัง  ณ สํานัก
งานทีทําการ อบต.  งานกิจการของ อบต.  เช่น  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  บัลลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 136  ข้อ  376 (สํานักงาน
ปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ค่าจัดซือวัสดุ/อุปกรณ์ งานบ้านงานครัว ตังไว้  20,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เช่น  สิงของเครืองใช้ในการทําความสะอาด  สํานัก
งานฯ  และห้องนํา  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ไม้ถูพืน  สบู่  ผงซักฟอก  นํายา
ล้างจาน  นํายาเช็ดกระจก  นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 135  ข้อ  373 (สํานักงาน
ปลัด) 
    2.  ค่านําดืม  ตังไว้  10,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านําดืม  สําหรับ
บริการประชาชนและผู้มาเยือนและผู้ใช้บริการ  ผู้เข้าร่วมประชุม  ณ
  องค์การบริหารส่วนตําบล   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 136  ข้อ  376 (สํานักงานปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี  ยาง
นอก  ยางใน  สายไมล์  นํามันเบรค  หัวเทียน  อุปกรณ์ซ่อมบํารุงต่าง ๆ
 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 137  ข้อ  379 (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรทุกนํา
เอนกประสงค์  รถมอเตอร์ไซด์ของ อบต.  เครืองตัดหญ้า ฯลฯ  ตัง
ไว้  200,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 136  ข้อ  375 (สํานักงานปลัด)
    2.  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองพ่นหมอกควัน  ตัง
ไว้  60,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 136  ข้อ  375 (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผย
แพร่  และประชาสัมพันธ์  เช่น  แผ่นการ์ด  แผ่นดิสก์  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  สติกเกอร์  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทังค่าล้างอัดรูปประกอบกิจกรรม
โฆษณาเผยแพร่  ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ
 ของ อบต.  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 137  ข้อ  378 (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในสํานัก
งาน  อบต.ป่ากลาง  เช่น  หมึก  ตลับหมึก  mouse (เมาส์) แผ่น
ดิสก์ digital  video  disk  โปรแกรม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  382 (สํานักงานปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วตําบล
  และไฟสาธารณะส่วนเกิน  10 %  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  347 (สํานักงานปลัด)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารสํานักงาน อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  348 (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  ที
เกิดจากการใช้โทรศัพท์ในสํานักงาน  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  349 (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ  ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 129  ข้อ  350 (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าโทรสาร  (Facsimile)  การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  (Internet)และค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ  ของสํานักงาน  อบต
.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 129  ข้อ  351 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 847,454 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 847,454 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  7  ตัว จํานวน 16,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับปลัด อบต.  รองปลัด ฯ และ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้
สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสม
แล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (สํานักงานปลัด)
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  2  บาน  จํานวน  3  ตู้ จํานวน 18,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสาร  2  บาน  จํานวน  3  ตู้  ขนาด  916 x 457 x 1,830  mm.  ไม่
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึง
เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (สํานักงาน
ปลัด)
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40  ช่อง  จํานวน  1  ตู้ จํานวน 5,500 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  40  ช่อง  จํานวน  1  ตู้  สําหรับ
เก็บเอกสาร  มีล้อเลือนพร้อมตัวกันแฟ้ม  ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและ
เหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  381  (สํานักงานปลัด)
เครืองโทรสารกระดาษธรรมดา จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสารกระดาษธรรมดา  จํานวน 1 เครือง   มี
คุณสมบัติดังนี
    -  โทรสารกระดาษธรรมดา  ระบบฟิล์ม  70  เมตร
    -  ฟังก์ชัน  Caller  ID  แสดงหมายเลขเรียกเข้า  และหน้าจอแสดง
ผล LCD  2  บรรทัด
    -  ค้นหาปลายทางเพือโทรออกด้วยปุ่ม  Navigator
    -  รับเอกสารกรณีกระดาษหมด  28  หน้า
    -  ความเร็วในการส่งเอกสาร  12 วินาที/แผ่น (9.6  kbps)
    -  ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนือง  10  แผ่น
ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิน
แล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (สํานักงาน
ปลัด)
ถังต้มนําร้อน สแตนเลส  จํานวน  1  ถัง จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อนสแตนเลส  จํานวน  1  ถัง ไม่ปราก
ฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็น
ไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป   งานบริหารทัวไป   ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (สํานักงานปลัด) 
ม่านปรับแสง จํานวน 67,054 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ม่านปรับแสง  ขนาดกว้าง 2.53  ม. x สูง 1.55  ม.  จํานวน  26
  ชุด  ชุดละ  2,306  บาท  เป็นเงินจํานวน  59,956   บาท
    2.  ม่านปรับแสง  ขนาดกว้าง 1.30  ม. x สูง 1.55  ม.  จํานวน  6
  ชุด  ชุดละ  1,183  บาท  เป็นเงินจํานวน  7,098   บาท  
ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิน
แล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (สํานักงาน
ปลัด)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 722,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า  2,000  ซีซี  ขับเคลือน  2  ล้อ  แบบดับ
เบิลแค็บ  โดยมีคุณลักษณะดังนี
    1.  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ  4  ประตู  
    2.  เป็นกระบะสําเร็จรูป  
    3.  เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ  
    4.  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มีนาคม  2558  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 139  ข้อ  387  (สํานัก
งานปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 9,900 บาท
    เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน  3  เครือง  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ
  วันที  11  มีนาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  382  (สํานักงานปลัด)
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  2 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ USB  2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter , Legal , Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น

งบรายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 18,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 18,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้
บริการของอบต.ป่ากลาง  ตังไว้  18,000  บาท  เพือจ่ายเป็น ค่าจ้าง
สํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของอบต.ป่ากลาง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 130  ข้อ  353
 (สํานักงานปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อบต.แงง (โครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภอปัว  จังหวัด
น่าน)  ประจําปีงบประมาณ 2560  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบํารุง
รักษาศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอําเภอ  ซึงองค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอปัวใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 131  ข้อ  354 (สํานักงานปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล  เพือจัดทําแผนพัฒนา
ประจําปี

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นวัสดุ  ค่าเอกสารทีใช้ในการจัดเวทีประชาคม  และค่าถ่าย
เอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทังค่าล้างอัด
รูปการจัดเวทีประชาคม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 118  ข้อ  313 (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,029,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,403,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 903,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน  317,520  บาท
    2.  ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  288,120  บาท
    3.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  165,120  บาท
    4.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  132,480  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327  (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1,000  บาท
    2.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  24,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327 (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน  121,920 บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี   จํานวน  121,920 บาท
    3.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  117,240  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327  (กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559  16:02:33 หน้า : 12/44



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2
)  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  จํานวน  24,000  บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี   จํานวน  24,000 บาท
    3.  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  24,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  327  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 584,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,360 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,360 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ประจําปี  2560   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  329 (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  344  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 42,000   บาท
    2.  ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน  36,000  บาท 
    3.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  36,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 127
  ข้อ  341 (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  332  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้  50,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม  การประชุม  การเข้าร่วมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  342 (กองคลัง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  343 (กองคลัง)
โครงการแผนทีภาษี จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาคน
งานช่วยสํารวจและเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ฯลฯ ในการจัดทําแผนที
ภาษี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 131  ข้อ  357 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินกองคลัง  เช่นบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ในสํานักงานและทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ กองคลัง  เช่น  เครืองพิมพ์  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  392 (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  สิงของ  เครืองใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา  ปากกา
ไวท์บอร์ด  ดินสอ  นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว  เทป
กาว  กุญแจ  เครืองคํานวนเลข นําดืมสะอาด  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 134  ข้อ  371 (กองคลัง)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึก  ตลับ
หมึก  mouse (เมาส์) แผ่นดิสก์ digital  video  disk  โปรแกรม ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  382 (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ  ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  350 (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 41,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  1  ตัว จํานวน 2,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับพนักงานส่วนตําบล
จํานวน  1  ตัว  ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคา
ในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (กองคลัง)
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  2  บาท  จํานวน  5  ตู้ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บ
เอกสาร  2  บาน  จํานวน  5  ตู้  ขนาด  916 x 457 x 1,830 mm. ไม่
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึง
เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  381  (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,600 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
 -  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
 -  ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
 -  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128  MB
 -  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า  1 ช่อง
 -  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่    น้อยกว่า 1  ช่อง
 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 -  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
 -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document feed)
 -  สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
 -  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
 -  สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 -  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า  250  แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 138  ข้อ  328 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 208,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 9,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 9,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,500 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวยจราจรยางแท้ สูง 70 เซนติเมตร มีแถม
สะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมชือหน่วยงาน 1 บรรทัดสีไม่ซีดรถทับไม่
แตก จํานวน  10 ตัวๆละ 450 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) หน้า 137 ข้อ 379 (สํานักงานปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ/อุปกรณ์สําหรับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) หน้า 121 ข้อ 322 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 199,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุสือสารติดตังประจํารถ พร้อมเสาและสายอากาศ  ขนาดไม่ตํากว่า 10 วัด
ต์

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยุสือสารติดตังประจํารถ พร้อมเสาและสายอากาศ
ขนาดไม่ตํากว่า 10 วัดต์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) หน้า 139 ข้อ 388 (สํานักงานปลัด)
เสาวิทยุสือสารแบบสามเหลียม  ขนาด  12  นิว  สูง  18  เมตร  ฐานราก  4  
จุด  พร้อมสายล่อฟ้าและไฟกระพริบ  (ชุดคาบาไนท์)

จํานวน 99,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าเสาวิทยุสือสาร แบบสามเหลียม
ขนาด 12 นิว  สูง 18 เมตร  ฐานราก 4 จุด พร้อมสายล่อไฟ และไฟกระ
พริบ (ชุบคาบาไนท์)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) หน้า 139 ข้อ 387 (สํานักงานปลัด) 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เตียงขนย้ายผู้ป่วย พร้อมฐานติดตังเป็นสแตนเลส  ประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย จํานวน 70,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเตียงขนย้ายผู้ป่วย พร้อมฐานติดตังเป็นสแตนเลส
  ประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561) หน้า 121 ข้อ 322 (สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 221,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
1.  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันภัยฯ (เจ้าหน้าทีหน่วยกู้ชีพกู้
ภัย OTOS)  จํานวน  120,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าทีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS จํานวน  2  คนๆละ  5,000/เดือน ปฏิบัติ
งานกู้ชีพกู้ภัย  อบต.ป่ากลาง  ในช่วงเวลากลางคืนและวันหยุด
ราชการ  ตามคําสังของผู้อํานวยการศูนย์ฯ  ในอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 121  ข้อ  321 (สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  อาหารหรือเครืองดืม  สําหรับสมาชิก อป
พร.   เจ้าหน้าที  ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติ  บรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ  ตามคําสังของผู้อํานวยศูนย์ฯ  ในอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 122  ข้อ  325 (สํานักงานปลัด)
โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ  ในวัน อปพร.  และกิจกรรมต่าง ๆ
ตามคําสังของผู้อํานวยศูนย์ฯ  ในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 122  ข้อ  324 (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
    1.  ค่านํายาเคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง  ตังไว้  5,000   บาท  เพือจ่าย
เป็น
ค่านํายาเคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง  ของ อบต.  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และเป็นวัสดุ/อุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล  รถกู้ชีพกู้ภัย  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 121  ข้อ  323 (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายส่งนําดับเพลิง   จํานวน  2  เส้น จํานวน 16,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง  ชนิดผ้า
ใบ 3 ชัน  ขนาด 2.50 นิว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทอง
เหลือง จํานวน 2 เส้น ๆ ละ 8,000 บาท  ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและ
เหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 139 ข้อ 385 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 5,010,952 บาท
งบบุคลากร รวม 3,713,392 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,713,392 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,790,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน  305,640  บาท
    2.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  165,120  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ
    1.  ตําแหน่งครู     จํานวน   2,112,480   บาท
    2.  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  207,720   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 123  ข้อ  327  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 124  ข้อ  330  (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน  42,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 123  ข้อ  331  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 782,112 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  117,240  บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (คนงานทัวไป)  จํานวน  108,000
  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  556,872  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 123  ข้อ  327  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 97,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  24,000  บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (คนงานทัวไป)  จํานวน  12,000
  บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้  และ
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  61,320  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 124  ข้อ  330  (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 1,262,260 บาท
ค่าตอบแทน รวม 399,760 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 297,760 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ประจําปี  2560  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
การศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123
  ข้อ  329 (กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  344  (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  36,000   บาท
    2.  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  36,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 127  ข้อ  341 (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  332  (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 543,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 298,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้  30,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม  การประชุม  การเข้าร่วมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  342 (กองการ
ศึกษา)
    2.  ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2
  ศูนย์  ตังไว้  168,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ศพด.บ้านป่ากลางและศพด.บ้านตาหลวง  จํานวน  2  คน ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 133
  ข้อ  366 (กองการศึกษา)
    3. ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 133  ข้อ  365 (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างฯ    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  343 (กองการศึกษา)
ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  15  คน
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง  จํานวน   35,000  บาท
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  จํานวน  30,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 131  ข้อ  359 (กองการศึกษา)
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน  ประจําปี 2560 จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร/เครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ประกันชีวิต  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ  ในการเดินทางไปทัศนะศึกษาดู
งานของผู้บริหารฯ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 133  ข้อ  364 (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่นบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมวัสดุ  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ในสํานักงานและทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษา  เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  โทรทัศน์  ตู้เย็น  หรือครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  392 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 147,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  สิงของ  เครืองใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา  ปากกา
ไวท์บอร์ด  ดินสอ  นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว  เทป
กาว  กุญแจ  เครืองคํานวนเลข นําดืมสะอาด  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 134  ข้อ  371 (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 87,500 บาท
    เพือจ่ายเป็น
        1.  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ (ศูนย์พัฒนาเด็ก)  เครืองใช้ในการประกอบ
อาหาร  เช่น  นําดืมสะอาด  หม้อ  กระทะ  ถ้วย  จาน  ชาม  ช้อน  แก้ว
นํา  และสิงของเครืองใช้ในการทําความสะอาดสํานักงาน  และห้อง
นํา เช่นไม้กวาด  ไม้ถู  แปรง  สบู่  ผงซักฟอก  นํายาล้างจาน  นํายาเช็ด
กระจก  นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ  สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2
  ศูนย์    จํานวน   67,500  บาท
        2.  ค่าจัดซือผ้าริว  จํานวน  20,000   บาท
ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 134  ข้อ  373  (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึก  ตลับ
หมึก  mouse (เมาส์) แผ่นดิสก์ digital  video  disk  โปรแกรม ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  382  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 172,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  347 (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
การศึกษา   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  348 (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเช่าหมายเลข  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  ที
เกิดจากการใช้โทรศัพท์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี    (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  349 (กองการศึกษา)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ  ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  350 (กองการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าโทรสาร  (Facsimile)  การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต  (Internet)  รวมทังค่าติดตังอิเตอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ฯลฯ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง  2  ศูนย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตาม ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 129  ข้อ  351 (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 7,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  2  ตัว จํานวน 4,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับผู้อํานวยการ
กอง  จํานวน  1 ตัว  และสําหรับพนักงานส่วนตําบลจํานวน  1  ตัว  ไม่
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึง
เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  จํานวน  1  
เครือง

จํานวน 3,300 บาท

    เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน  1  เครือง  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ
  วันที  11  มีนาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  382  (กองการศึกษา)
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
-  มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  2 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ USB  2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
-  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter , Legal , Custom  โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 28,000 บาท
    1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  อําเภอปัว  จังหวัดน่าน   ตัง
ไว้  5,000 บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  อําเภอ
ปัว  จังหวัดน่าน  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษาตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) หน้า 127  ข้อ 340 (ส่วนการศึกษา) 
    2. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ อําเภอปัว  จังหวัดน่าน   ตังไว้ 5,000 บาท   เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) หน้า 127  ข้อ 340 (ส่วนการศึกษา) 
    3. โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา ประจําปี 2560   อําเภอ
ปัว   จังหวัดน่าน  ตังไว้ 5,000 บาท   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
จัดงานบวงสรวงเจ้าพพญาภูคา ประจําปี 2560   อําเภอปัว   จังหวัด
น่าน   ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา   ตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 127  ข้อ 340  (ส่วนการศึกษา)
    4. โครงการจัดงานบวงสรวงพญาผานอง  (การะวะพญาผานอง)อําเภอ
ปัว   จังหวัดน่าน  ตังไว้ 3,000 บาท  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัด
งานบวงสรวงพญาผานอง  (การะวะพญาผานอง)  อําเภอปัว  จังหวัด
น่าน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562)  หน้า 127  ข้อ 340 (ส่วนการศึกษา) 
    5.โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน  ตัง
ไว้  10,000  บาท เพือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัด
น่าน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560-2562) หน้า 127  ข้อ 340 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,471,088 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,167,088 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,860,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายคุณธรรม นําความรู้ ต้นกล้า ความดี วิถีคุณธรรม โรงเรียนสห
ราษฎร์บํารุง

จํานวน 15,000 บาท

    เพือจ่ายในโครงการค่ายคุณธรรม นําความรู้ ต้นกล้า ความดี วิถี
คุณธรรม ของโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง  เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 98  ข้อ  245 (กองการศึกษา)
โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบประกาศนีย
บัตร  ค่าเช่าชุดครุย  ค่าเกียรติบัตร  วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้อง  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 81  ข้อ  189 (กองการศึกษา)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือยกระดับผลสัมฤทธิ  โรงเรียนสห
ราษฎร์บํารุง

จํานวน 15,000 บาท

    เพือจ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือยกระดับผล
สัมฤทธิ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 77  ข้อ  180 (กองการศึกษา)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาของโรงเรียนสห
ราษฎร์บํารุง เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรม
และวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 79  ข้อ  182 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที 
166

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  รวม
ทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 76  ข้อ  178 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ
ที 166

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  รวม
ทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 76  ข้อ  179 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,635,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลป่ากลาง  จํานวน  292  คนๆละ  20  บาท/วัน  จํานวน 280
  วัน  แยกเป็น
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง  นักเรียน  156  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  873,600  บาท
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  นักเรียน  136  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  761,600  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  มิ.ย
. 56  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 75  ข้อ  175 (กองการศึกษา)

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนป่ากลาง
มิตรภาพที 166

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
ป่ากลางมิตรภาพที 166  เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้า
รับการอบรมและวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 98  ข้อ  244 (กองการศึกษา)
โครงการห้องสมุดมีชีวิต  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายในโครงการห้องสมุดมีชีวิต เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นํา
ดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 78  ข้อ  181 (กองการศึกษา)
จัดซืออาหารเสริมสําหรับเด็กทีมีนําหนักตํากว่าเกณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม,ไข่)  ให้แก่เด็กทีมีนําหนักตํา
กว่าเกณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 86  ข้อ  218 (กองการศึกษา)
วันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็กในวัน
เด็กแห่งชาติร่วมกับโรงเรียนในเขตพืนที  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใน
ตําบลป่ากลาง  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 81  ข้อ  187 (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,306,888 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,810,488 บาท

1.  ค่าอาหารเสริม (นม)  ตังไว้   1,706,304   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม)  อัตราคน
ละ  7.37  บาท  โดยแจกจ่ายให้นักเรียนดังนี
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์  นักเรียน  292  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  602,572  บาท
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง  นักเรียน  156  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  321,922  บาท
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง  นักเรียน  136  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  280,650  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 76  ข้อ  177 (กองการศึกษา)
 2.  โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที  166  นักเรียนชันอนุบาล  และประถม
ศึกษาปีที 1-6  จํานวน  411  คน  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน 787,559
   บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26
  มิ.ย. 56  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 75  ข้อ  176 (กองการศึกษา)
 3.  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง  นักเรียนชันอนุบาล  และประถมศึกษาปีที 1
-6  จํานวน  165  คน  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  316,173  บาท  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  มิ.ย. 56
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 75  ข้อ  176 (กองการศึกษา)

    2.  ค่าสมทบอาหารเสริม  (นม)   ตังไว้   104,184   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบจัดซืออาหารเสริม (นม)  อัตราคน
ละ  0.45  บาท  โดยแจกจ่ายให้นักเรียน  ดังนี
 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์  นักเรียน  292  คน  280  วัน  เป็น
เงิน  36,792  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 76  ข้อ  177 (กองการศึกษา)
 2.  โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที  166  นักเรียนชันอนุบาล  และประถม
ศึกษาปีที 1-6  จํานวน  411  คน  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน  48,087
  บาท  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26
  มิ.ย. 56  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 75  ข้อ  176 (กองการศึกษา)
 3.  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง  นักเรียนชันอนุบาล  และประถมศึกษาปีที 1
-6  จํานวน  165  คน  จํานวน  260 วัน  เป็นเงิน 19,305  บาท  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  มิ.ย. 56
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 75  ข้อ  176 (กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 496,400 บาท
เพือจัดซือสือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย์ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง จํานวน 156 คน ๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงินจํานวน 265,200 บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง จํานวน 136 คน ๆ ละ 1,700
 บาท เป็นเงินจํานวน 231,200 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ตามการจัดสรรให้จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,304,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,304,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,304,000 บาท
        1.  อุดหนุนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที  166  ตังไว้  1,644,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชันอนุบาล และ ป.1-6
  จํานวน 411  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  มิ.ย. 2556  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 75  ข้อ  174 (กองการศึกษา) 
        2.  อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง  ตังไว้  660,000  บาท  เพือ
จ่ายอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชันอนุบาล และ ป.1-6
  จํานวน 165  คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.3/ว 1506  ลว. 26  มิ.ย. 2556  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไปปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 75  ข้อ  174 (กองการศึกษา) 

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลานวัฒนธรรมท้องถินโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จํานวน 20,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมท้องถินโรงเรียนมัธยมป่า
กลาง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับระดับมัธยม
ศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 109  ข้อ  281 (กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทําให้กับเยาวชนตําบลป่ากลาง  โรงเรียน
มัธยมป่ากลาง

จํานวน 30,000 บาท

    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทําให้กับเยาวชน
ตําบลป่ากลาง  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรม
และวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับระดับ
มัธยมศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 65  ข้อ  128 (กองการศึกษา)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ของโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จํานวน 15,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  รวม
ทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับระดับมัธยมศึกษา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 97  ข้อ  242 (กองการศึกษา)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่ากลาง จํานวน 20,000 บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่ากลาง  ประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นค่าอาหาร นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 71  ข้อ  156 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 108,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 108,000 บาท
    เพือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาทีขาดแคลน (ภาษา
อังกฤษ)เพือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 80  ข้อ  183 (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 317,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพ่นหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
    เพือเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
นําดืม  ในการกําจัดยุงลาย  ยุงก้นปล่อง  และแมลงทีเป็นพาหะนําโรค
ต่าง ๆ  ในเขตพืนทีเพือป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่ออืน ๆ
  และค่าวัสดุอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 85  ข้อ  210 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 215,000 บาท
แยกเป็น
    1.  ค่าสารเคมีกําจัดลูกนํายุงลาย  ตังไว้  80,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่า
ทรายอะเบท  สําหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนสําหรับกําจัด
ลูกนํายุงลาย  แมลงพาหะนําโรค ฯลฯ  ในเขตพืนทีเพือป้องกันโรค
ติดต่อ  เช่น  ไข้มาลาเรีย  ไข้เลือดออก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 84
  ข้อ  209 (สํานักงานปลัด)
    2.  ค่านํายาเคมีสําหรับเครืองพ่นหมอกควัน  ตังไว้  80,000
  บาท  เพือเป็นค่านํายาเคมีสําหรับเครืองพ่นหมอกควัน  ในการกําจัดยุง
ลาย  ยุงก้นปล่อง  และแมลงทีเป็นพาหะนําโรคต่าง ๆ  ในเขตพืนทีเพือ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  และโรคติดต่ออืน ๆ  และค่าวัสดุอืน ๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 85  ข้อ  210 (สํานักงานปลัด)
    3.  ค่านํายาฆ่าเชือโรคไข้หวัดนก  ตังไว้  5,000   บาท  เพือจ่ายเป็น
ค่านํายาฆ่าเชือไข้หวัดนกสําหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน  ตามหนังสือที  มท
  0839.3/567  ลว.  31  กรกฎาคม  2549  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 88
  ข้อ  224 (สํานักงานปลัด)
    4.  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สําหรับอาสาสมัครปศุสัตว์หมู่
บ้านใช้ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทัง 7 หมู่บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 85
  ข้อ  213 (สํานักงานปลัด)
    5.  ค่าวัสดุการแพทย์ (รถกู้ชีพกู้ภัย)  ตังไว้  20,000   บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ต่าง ๆ  ทีใช้ในการปฐมพยาบาลเบืองต้น  สําหรับรถ
กู้ชีพกู้ภัย  อบต.ป่ากลาง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 88  ข้อ  225 (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 52,500 บาท
    อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  ตังไว้  52,500
  บาท  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลและ อบต
.  เพือสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่า
ดําเนินงานของ  อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 7,500  บาท  เพือให้ อ
สม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม  ได้แก่  
    1.  การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
    2.  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่าง ๆ
    3.  การจัดบริการสุขภาพเบืองต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 86  ข้อ  216 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 680,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
    จ้างเหมาประมาณการไฟฟ้า  ตังไว้  30,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาประมาณการขยายเขตไฟฟ้าตําบลป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 59  ข้อ  95 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ไฟ้า  และวิทยุ  สําหรับติดตังที
สาธารณะ  หมู่บ้าน  และกิจการของ อบต. เช่น  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์
ไฟฟ้า  ปลักไฟ้า  บัลลาร์ท  สตาร์ทเตอร์  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 136  ข้อ  376 (กองช่าง) 

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 500,000 บาท
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปัวติดตังไฟฟ้าสาธารณะ  ตัง
ไว้  500,000   บาท  เพือเป็นค่าติดตังไฟฟ้า  ขยายเขตไฟฟ้า  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 60  ข้อ  95 (กองช่าง) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,158,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,158,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,158,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,108,000 บาท
    1. ค่าจัดเก็บขยะ ตังไว้ 1,000,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บขยะ กําจัดขยะ และอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   จํานวน  1,000,000   บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 112 ข้อ 293 (สํานักปลัด)
    2. ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิงต้นไม้สาธารณะและเก็บกวาดขยะทีสาธารณะ
ตําบลป่ากลาง จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ที 78,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาตัดแต่งกิงต้นไม้สาธารณะและเก็บกวาดขยะทีสาธารณะตําบลป่า
กลางและอืนๆ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) หน้า 134 ข้อ 385 (สํานักปลัด) 
    3. ค่าจ้างเหมาบริการลอกรางระบายนํา ตังไว้ที 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาลอกรางระบายนํา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 72 (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายทีสอดคล้องกับบริบทชุมชนตําบลป่ากลาง  อําเภอปัว 
 จังหวัดน่านอย่างยังยืน

จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสียอันตรายทีสอด
คล้องกับบริบทชุมชนตําบลป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่านอย่างยังยืน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 115 ข้อ 305 (สํานักงานปลัด)

งานบําบัดนําเสีย รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบนําอุปโภค บริโภคในพืนที ตังไว้
ที 30,000 บาท เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบนําอุปโภค บริโภค
ในพืนที ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดนําเสีย  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 56 ข้อ82 (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่นการต่อต้านยาเสพติด  รณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออก

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเครืองดืม   ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ตาม
กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 88 ข้อ 223 (สํานักงานปลัด)
โครงการ อบต.สัญจร/อบต. พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าขนม  นําดืม  อาหาร  อาหารว่าง  ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ในอบต.สัญจร/อบต. พบประชาชน  ในการ
รองรับปัญหาความต้องการต่าง ๆ  หรือการบริการเคลือนที  เช่น การ
บริการจัดเก็บภาษี  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 118 ข้อ 314 (สํานักงานปลัด)
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ใน
โครงการประชุมสัมนาพัฒนาจิตใจรวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 73 ข้อ 167 (สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตําบล จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ในการ
ฝึกอบรมหรือค่าเบียเลียงปฏิบัติงานของคณะทํางานศูนย์ต่อสู้เพือเอาชนะ
ยาเสพติด  องค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 70 ข้อ 151 (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ใน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 90 ข้อ 248 (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขียนเทียน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขียนเทียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน    ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 63 ข้อ 118 (สํานักงานปลัด)
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน จํานวน 25,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน    ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 64 ข้อ 122 (สํานักงานปลัด)
โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรีเผ่าม้ง  เผ่าเมียน  และเผ่าลัวะ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ ใน
โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรีเผ่าม้ง เผ่าเมียน และเผ่าลัวะ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน   งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -256) หน้า 73 ข้อ 169 (สํานักงานปลัด)
โครงการสร้างเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ในการ
จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  องค์การ
บริหารส่วนตําบลป่ากลาง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 72 ข้อ 162 (สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมความรู้กฎหมายทัวไป จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ในการ
จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้กฎหมายทัวไป  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า 55 ข้อ 72 (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 210,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ในการซ่อมแซมบ้านคนจน  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 68  ข้อ  145 (สํานักงานปลัด) 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย  สําหรับสุ่มตรวจ
กลุ่มเสียงติดสารเสพติดในชุมชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งชุมชน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 73  ข้อ  166 (สํานักงานปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
    1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตําบลป่ากลาง ตังไว้ 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎใน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข็มแข็งชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) หน้า 70 ข้อ 153 (สํานักงานปลัด)
    2. เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพ
ติดเทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้
องค์ราชันย์ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน แผนสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 119 ข้อ 318 (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจัดสถานที - สนามแข่ง
ขัน  ค่าบํารุงสถานที  ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ฯลฯ  สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 103  ข้อ  256  (กองการศึกษา) 
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีตําบลป่ากลาง จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจัดสถานที - สนามแข่ง
ขัน  ค่าบํารุงสถานที  ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ฯลฯ  สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ในตําบลป่า
กลาง   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 100  ข้อ  246  (กองการศึกษา) 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลป่ากลาง จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจัดสถานที - สนามแข่ง
ขัน  ค่าบํารุงสถานที  ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ฯลฯ  สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
กีฬาและนันทนาการ  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 81  ข้อ  190  (กองการศึกษา)  
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โครงการส่งนักกีฬา  กลุ่มสตรี  หรือเยาวชน  ไปประกวดหรือแข่งขันนอก
สถานที

จํานวน 80,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าเดินทาง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา  และผู้ควบคุมทีมและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ในการส่งนักกีฬาเยาวชน  เข้าร่วมแข่งขันในงานต่าง ๆ
เช่น  การแข่งขันกีฬาในเทศกาลปีใหม่ม้ง  การแข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ  การแข่งขันในระดับจังหวัด ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 100  ข้อ  247  (กองการศึกษา) 
โครงการส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาอิวเมียนประจําปี จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านําดืมสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจัดสถานที - สนามแข่ง
ขัน  ค่าบํารุงสถานที  ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ฯลฯ  สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ     ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 101  ข้อ  249  (กองการศึกษา) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 410,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 410,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 106  ข้อ  273  (กองการ
ศึกษา) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี จํานวน 350,000 บาท
แยกเป็น
 1.  โครงการกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง  ตังไว้  100,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้งตําบลป่ากลาง  ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 104  ข้อ  262  (กองการ
ศึกษา)
 2.  โครงการกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมียน  ตังไว้  20,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลหรือประเพณีปีใหม่เมียน  บ้าน
ห้วยสะนาว  ตําบลป่ากลาง  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 104  ข้อ  263  (กองการศึกษา)
 3.  โครงการจัดกิจกรรมประเพณีกินสะโหลดตีพิ  ตังไว้  10,000
   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีกินสะ
โหลดตีพิ  บ้านตาหลวง  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 104  ข้อ  264  (กองการศึกษา)
 4.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลป่ากลางเนืองในวันผู้สูง
อายุและวันสงกรานต์  ตังไว้  60,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลป่ากลางเนืองในวัน
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ผู้สูงอายุและวันสงกรานต์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 105  ข้อ  265  (กองการศึกษา)
 5.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญาผานอง/จัดงานเทศกาลโลก
ของกว่าง/จัดงานชมพูภูคาบาน/จัดงานลอยกระทง/จัดงานกาชาด  ตัง
ไว้  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่านําดืม  ค่ารถในการนําประชาชนร่วม
งาน  การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของตําบลป่ากลาง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 105 - 106
  ข้อ  269,270,278,  (กองการศึกษา)
 6.  โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ตังไว้  20,000   บาท  เพือจ่าย
เป็นค่าวัสดุ  เครืองเขียน  กระดาษ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ในการจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาส  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 106  ข้อ  275  (กองการ
ศึกษา)
 7.  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิน  ชนเผ่าม้ง  เมียน  ลัวะ  (เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง)  ตังไว้  20,000
   บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน  ชนเผ่าม้ง  เมียน  ลัวะ  (เจ้าพ่อ
พญาดงเซ้ง)  เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นําดืม ของผู้เข้ารับการอบรม
และวิทยากร  รวมทังค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 106  ข้อ  272  (กองการศึกษา)
 8.  โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าตําบลป่ากลาง  ตัง
ไว้  70,000   บาท  เพือจ่ายในการจัดฝึกอบรมปราญช์ชาวบ้าน  หมอ
ขวัญของเผ่าม้ง  เผ่าเมียน  เผ่าลัวะ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร นํา
ดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 109  ข้อ  283  (กองการ
ศึกษา)

โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   ค่า
อาหาร นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสอนพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 111  ข้อ  291  (กองการศึกษา)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนตําบลป่ากลาง จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ แก่ผู้
เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนตําบลป่ากลาง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 106  ข้อ  272  (กองการศึกษา)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรมชุดประจํากลุ่มชาติพันธุ์
ถินลัวะตําบลป่ากลาง

จํานวน 15,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร นําดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ แก่ผู้
เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟืนฟูศิลปะ วัฒนธรรมชุด
ประจํากลุ่มชาติพันธุ์ถินลัวะตําบลป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 110  ข้อ  285  (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,139,913 บาท
งบบุคลากร รวม 1,414,132 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,414,132 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 929,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน  329,760  บาท
    2.  ตําแหน่งวิศวกรโยธา  จํานวน  355,320  บาท
    3.  ตําแหน่งนายช่างโยธา  จํานวน  244,320  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  327  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองช่าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธาบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 123  ข้อ  327 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,732 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน  152,880  บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จํานวน  122,052  บาท
    3.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ   จํานวน  112,800  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  327  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามประกาศ ก
.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิน  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  ดังนี
    1.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา   จํานวน  7,000  บาท
    2.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จํานวน  24,000  บาท
    3.  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ   จํานวน  24,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  330  (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 696,761 บาท
ค่าตอบแทน รวม 291,761 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 109,761 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ประจําปี  2560   ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 123  ข้อ  329 (กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ  ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและการโยธา    ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  344  (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  นายช่างโยธา  วิศวกรโยธา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 127  ข้อ  341  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 124  ข้อ  332  (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี
    1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้  50,000   บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม  การประชุม  การเข้าร่วมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 128  ข้อ  342 (กองช่าง)
    2.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  100,000  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง  ซึงมิใช่การประกอบ  ดัด
แปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง  และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 133  ข้อ  365 (กองช่าง)
    3.  ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดทีดิน  ตังไว้  20,000  บาท  เพือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดทีดิน  ในพืนทีตําบลป่ากลาง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 131  ข้อ  355 (กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้างฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 128  ข้อ  343 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินกองช่าง  เช่นบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ในสํานักงานและทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ กองช่าง  เช่น  เครืองพิมพ์  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  รถมอเตอร์ไซด์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว
ไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  392 (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  สิงของ  เครืองใช้สํานักงาน
ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟ้ม  ปากกา  ปากกา
ไวท์บอร์ด  ดินสอ  นํายาลบคําผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว  เทป
กาว  กุญแจ  เครืองคํานวนเลข นําดืมสะอาด ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับอุตสาหกรรมและการโยธาตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 134  ข้อ  371 (กองช่าง)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง  หรืออุปกรณ์
อืน ๆ ทีใช้ในการก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธาตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 137  ข้อ  377 (กองช่าง)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึก  ตลับ
หมึก  mouse (เมาส์) แผ่นดิสก์ digital  video  disk  โปรแกรม ฯลฯ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  382 (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 29,020 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,020 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  2  ตัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสําหรับ
        1.  ผู้อํานวยการกอง  จํานวน  1  ตัว
        2.  พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  1  ตัว 
ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิน
แล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธาการศึกษา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 138  ข้อ  381  (กองช่าง)
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  40  ช่อง  จํานวน  1  ตู้ จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  40  ช่อง  จํานวน  1  ตู้  สําหรับเก็บ
เอกสาร  มีล้อเลือนพร้อมตัวกันแฟ้ม  ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและ
เหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  381  (กองช่าง)
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็กพร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี  จํานวน  1  ชุด  ไม่
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึง
เป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  คุณลักษณะดังนี
โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก  จํานวน  1  ตัว
 -  หน้าโต๊ะเหล็กแผ่นพ่นอีพ๊อกซีพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ
 -  ขนาด 120 x 69.10 x 95 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อมรางคีย์บอร์ด
 -  มีลินชักกลาง  1  ลินชัก  และลินชักข้าง  3  ลินชัก
เก้าอีสํานักงาน   จํานวน   1   ตัว
 -  ขนาดกว้าง  60 x  54  x 95 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
 -  มีทีวางแขน  ล้อเลือน  ทีนังและพนักพิงของเก้าอีบุฟองนําหุ้มหนังทียม
พีวีซี
 -  โครงเหล็กชุบโครเมียม  โช๊คแก๊ส
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า  138  ข้อ  381  (กองช่าง)

ครุภัณฑ์โรงงาน
สว่านไฟฟ้า จํานวน 9,520 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้า  จํานวน  1  ตัว   โดยมีคุณสมบัติ  ดัง
นี
        -  ขนาด  24  ม.ม.
        -  กําลังไฟ  780  w.
        -  เจาะกระแทกต่อนาที  0 - 4,500  
        -  นําหนัก  2.9  kg.
ไม่ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถิน
แล้ว  ซึงเป็นไปอย่างประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า 140  ข้อ  392  (กองช่าง)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,250,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
    1.  ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง  จํานวน   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 82  ข้อ  198  (กองช่าง)
     2.  ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
กลาง  จํานวน   50,000   บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 82  ข้อ  198  (กองช่าง)
    3.  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง   จํานวน  300,000
    บาท   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อสร้าง  ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่ากลาง   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครง
สร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  หน้า 140
  ข้อ  391  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 3,850,560 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,850,560 บาท
ค่าถมดิน
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 93,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง งานถม
ดิน พร้อมลงหินกรวดลํานํา 3/4  ตามแบบแปลนของ กองช่าง อบต.ป่า
กลาง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 83 ข้อ 201 (กองช่าง)

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําหอประชุม  บ้านนําเปิน จํานวน 171,300 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําหอประชุม บ้านนําเปิน  หมู่ 1 ขนาด
กว้าง  2.80  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต
.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 59  ข้อ  96  (กองช่าง)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้านบ้านตาหลวง จํานวน 112,600 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลาพิธีกรรมหมู่
บ้านบ้านตาหลวง  หมู่ 5  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 60  ข้อ  103  (กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 26/8/2559  16:02:34 หน้า : 39/44



โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  หอประชุมบ้านตาหลวง  หมู่  5 จํานวน 187,800 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หอประชุมบ้านตา
หลวง หมู่ 5  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 60  ข้อ  102  (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ป่ากลาง หลังเก่า จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ป่ากลาง หลังเก่า กันผนังอลู
มิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 มม. จํานวน 88.68 ตร.ม. ประตูอลูมิเนียม
พร้อมกระจกใส หนา 5 มม. จํานวน 4 ชุด ตามแบบแปลนของ กอง
ช่าง อบต.ป่ากลาง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 82 ข้อ 196 (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  เข้าสู่พืนทีทําการเกษตร  หมอน  4  บ้าน
ห้วยสะนาว

จํานวน 550,690 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พืนทีทําการ
เกษตร หมอน 4 บ้านห้วยสะนาว  หมู่ 2  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  264.00  เมตร  ไม่มีไหล่ทาง  ตามแบบแปลน
ของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 39  ข้อ  4  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายมุมอ่างรถไถ  บ้านจูน จํานวน 437,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายมุมอ่างรถไถ บ้านจูน
   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  207.00  เมตร  พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 40  ข้อ  9  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอสว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ  บ้านค้างฮ่อ จํานวน 393,990 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอสว่าง ถึง บ้าน
นายสุเทพ บ้านค้างฮ่อ  ขนาด  ช่วง
ที  1  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  พร้อมไหล่ทางข้าง
ละ  0.30  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 40  ข้อ  8  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าสุสาน บ้านค้างฮ่อ หมู่ที 3 จํานวน 691,240 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าสุสาน บ้านค้าง
ฮ่อ หมู่ 3 ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  265.00  เมตร  เฉลีย
หนา  0.15  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 40  ข้อ  7  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หน้าบ้านนายวิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง  บ้าน
ป่ากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม)

จํานวน 113,480 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านนาย
วิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง บ้านป่ากลาง (บ้านค้างฮ่อ
เดิม)   ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  151.00  เมตร  เฉลีย
หนา  0.15  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 42  ข้อ  21  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จากหน้าบ้านนายวินัย ถึง บ้านนาย
สุชาติ บ้านป่ากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม)

จํานวน 187,890 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จากหน้าบ้านนาย
วินัย ถึง บ้านนายสุชาติ บ้านป่ากลาง  (บ้านค้างฮ่อ
เดิม)   ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  เฉลีย
หนา  0.15  เมตร  ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 42  ข้อ  22  (กองช่าง)
โครงการปรับปรุงระบบประปา  บ้านสวนทราย  หมู่ 6 จํานวน 419,570 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6
   รายละเอียดดังนี
        -  ติดตังเครืองสูบนําแบบจมนํา
        -  วางท่อเหล็กอาบสังกะสี  2  นิว  ยาว  645  เมตร  บนเสาตอม่อ
        -  พร้อมติดตังตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์
ตามแบบแปลนของกองช่าง  อบต.ป่ากลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 52  ข้อ  66
  (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมถนนหิน  กรวด  ทราย  ในเขตตําบลป่ากลาง จํานวน 300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหิน กรวด ทราย ในเขตตําบลป่า
กลาง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 44  ข้อ  31  (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 241,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ป่ากลาง

จํานวน 25,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 126  ข้อ  337  (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ  หมู่ที 1 - 7 จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ  ลูกปลาดุก  ค่าวัสดุลูกหมู  ค่าวัสดุไก่พืน
บ้าน  ส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 63  ข้อ  117  (สํานักงาน
ปลัด)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร  ลดต้นทุน เพิมผลผลิต  ผลิต
อาหารปลอดภัย  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าป้าย  ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่านําดืม  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 66  ข้อ  135  (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่ากระถาง  ถาดรองกระถาง  พันธุ์
ไม้  จอบ  เสียม  พร้า  สายยาง ฯลฯ  สําหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560 - 2562)  หน้า 66 ข้อ 135  (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  จํานวน  1  เครือง   ราย
ละเอียด  ดังนี
        -  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
        -  เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า  1.5  แรงม้า
        -  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  30  ซีซี
        -  พร้อมใบมีด
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  ปี  2557  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  ตามแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  390  (สํานักงาน
ปลัด)

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จํานวน  1
  เครือง   รายละเอียด  ดังนี
        -  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็น
        -  เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า  5  แรงม้า
        -  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  ประมาณ  26  นิว
        -  รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิว
        -  ความจุถังนํามันเครืองยนต์  ไม่น่อยกว่า  1.5  นิว
ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ณ  มีนาคม  2558  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  390  (สํานัก
งานปลัด)
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เลือยยนต์  ขนาดบาร์  11.5  นิว จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์  ขนาด บาร์ 11.5 นิว จํานวน 1 เครือง
คุณสมบัติ  เครืองยนต์  2  จังหวะกําลัง  0.8  แรงม้า  ไม่ปรากฎในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์โดยได้สืบทราบราคาในท้องถินแล้ว  ซึงเป็นไปอย่าง
ประหยัดและเหมาะสมแล้ว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผน
งานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 140  ข้อ  392  (สํานักงานปลัด)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,091,533 บาท
งบกลาง รวม 9,091,533 บาท
งบกลาง รวม 9,091,533 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
        1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ขององค์การบริหารส่วนตําบลป่า
กลาง   จํานวน  80,000  บาท    ตังจ่ายจากเงินรายได้
        2.   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก   จํานวน  30,000   บาท   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ตามพระ
ราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  บังคับแก่
นายจ้างทีมีลูกจ้างตังแต่  1  คนขึนไปต้องส่งเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม  อัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้างรวมทังเงินเพิมต่าง ๆ ทีต้องจ่ายให้แก่
พนักงานจ้าง   ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 132   ข้อ 360  (สํานักงานปลัด)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,302,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 127  ข้อ  339   (สํานักงานปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,803,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ
.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 127  ข้อ  339   (สํานักงานปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่  ผู้ติดเชือเอดส์   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 68  ข้อ  163  (สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 475,533 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน  หรือกรณีจําเป็นต่าง ๆซึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า  หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน  24,247  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป   จํานวน  451,286  บาท  ปรากฎในแผนงานงบกลาง   งานงบ
กลาง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.  2560 - 2562  )  หน้า  132  ข้อ  361  (สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 230,000 บาท
    1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้อง
ถิน  จํานวน  180,000   บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิน  สําหรับการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  หน้า 86   ข้อ  217  (สํานักงานปลัด)
    2.  ประเภทเงินทุนการศึกษา  จํานวน  50,000  บาท  เพือจ่ายเป็นทุน
สงเคราะห์สําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว
 1365  ลว. 30  เมษายน  2550  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานงบกลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562
)  หน้า 74   ข้อ 173  (กองการศึกษา)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 164,000 บาท
    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)  คิด
จาก 1%  ของเงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 133   ข้อ 363  (กองคลัง)
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