
ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,146,461.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,214,481.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,761,535.56 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 197,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 4,673.60 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 46,041,235.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 859,100.38 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 44,185.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 173,140.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 226,158.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,927,755.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 24,810,896.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 16,811,042.16 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 38,273,916.59 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 15,899,405.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,144,854.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,775,029.28 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,116,878.31 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 11,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,326,750.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 17,001,770.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,018,920.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 858,266.21 620,000.00 860,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 92,516.00 132,000.00 101,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,686.90 101,500.00 179,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 117,390.00 150,100.00 121,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,295,859.11 1,003,600.00 1,261,100.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,031,377.86 18,597,000.00 19,238,900.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,031,377.86 18,597,000.00 19,238,900.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 9,040,702.00 28,532,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 9,040,702.00 28,532,000.00 28,500,000.00

รวม 29,367,938.97 48,132,600.00 49,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 971,744.00 18,738,280.00 18,886,591.00

งบบุคลากร 10,301,448.72 12,508,520.00 13,143,520.00

งบดําเนินงาน 6,831,651.58 7,758,600.00 8,502,939.00

งบลงทุน 3,972,377.80 6,765,200.00 5,034,200.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 11,000.00 11,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,699,782.43 2,351,000.00 3,421,750.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,777,004.53 48,132,600.00 49,000,000.00

รวม 25,777,004.53 48,132,600.00 49,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,911,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 505,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,304,739

แผนงานสาธารณสุข 130,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,093,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 570,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 518,750

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 80,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 18,886,591

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 49,000,000







แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,578,520 1,632,000 10,210,520

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,521,520 0 3,521,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,057,000 1,632,000 6,689,000

งบดําเนินงาน 3,608,200 830,000 4,438,200

    ค่าตอบแทน 653,200 305,000 958,200

    ค่าใช้สอย 1,660,000 470,000 2,130,000

    ค่าวัสดุ 960,000 55,000 1,015,000

    ค่าสาธารณูปโภค 335,000 0 335,000

งบลงทุน 1,165,500 71,700 1,237,200

    ค่าครุภัณฑ์ 1,165,500 71,700 1,237,200

งบรายจ่ายอืน 11,000 0 11,000

    รายจ่ายอืน 11,000 0 11,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000

                                             รวม 13,378,220 2,533,700 15,911,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 380,000 380,000

    ค่าใช้สอย 330,000 330,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบลงทุน 125,000 125,000

    ค่าครุภัณฑ์ 125,000 125,000

                                             รวม 505,000 505,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,487,000 0 0 0 1,487,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,487,000 0 0 0 1,487,000

งบดําเนินงาน 576,139 1,186,600 0 290,000 2,052,739

    ค่าตอบแทน 145,000 0 0 0 145,000

    ค่าใช้สอย 316,139 442,600 0 290,000 1,048,739

    ค่าวัสดุ 65,000 744,000 0 0 809,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 0 0 50,000

งบลงทุน 57,000 0 0 0 57,000

    ค่าครุภัณฑ์ 57,000 0 0 0 57,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,698,000 10,000 0 1,708,000

    เงินอุดหนุน 0 1,698,000 10,000 0 1,708,000

                                             รวม 2,120,139 2,884,600 10,000 290,000 5,304,739

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

                                             รวม 130,000 130,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,446,000 0 1,446,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,446,000 0 1,446,000

งบดําเนินงาน 412,000 0 412,000

    ค่าตอบแทน 207,000 0 207,000

    ค่าใช้สอย 130,000 0 130,000

    ค่าวัสดุ 75,000 0 75,000

งบลงทุน 0 3,615,000 3,615,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 3,615,000 3,615,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,620,000 1,620,000

    เงินอุดหนุน 0 1,620,000 1,620,000

                                             รวม 1,858,000 5,235,000 7,093,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 570,000 570,000

    ค่าใช้สอย 570,000 570,000

                                             รวม 570,000 570,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 60,000 280,000 100,000 440,000

    ค่าใช้สอย 60,000 280,000 100,000 440,000

งบเงินอุดหนุน 0 78,750 0 78,750

    เงินอุดหนุน 0 78,750 0 78,750

                                             รวม 60,000 358,750 100,000 518,750



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 30,000 80,000

    ค่าใช้สอย 0 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 50,000 0 50,000

                                             รวม 50,000 30,000 80,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,886,591 18,886,591

    งบกลาง 18,886,591 18,886,591

                                             รวม 18,886,591 18,886,591



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอ พาน  จังหวัดเชียงราย

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 185,169.50 193,885.13 688,782.00 400,000.00 70.00 % 680,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 111,249.11 110,952.74 118,332.21 120,000.00 0.00 % 120,000.00

     ภาษีป้าย 34,341.00 35,092.00 51,152.00 100,000.00 -40.00 % 60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 330,759.61 339,929.87 858,266.21 620,000.00 860,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,474.40 1,532.60 911.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 5,840.50 5,699.00 4,090.00 6,000.00 -15.00 % 5,100.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,630.00 1,210.00 1,690.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 213.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 800.00 2,500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 95,498.50 103,458.00 62,193.00 100,000.00 -30.00 % 70,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 18,800.00 19,600.00 20,200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 931.20 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 123,963.40 133,299.60 92,516.00 132,000.00 101,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 1,000.00 1,500.00 9,600.00 1,500.00 500.00 % 9,000.00

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:09:33 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ดอกเบีย 173,886.03 81,284.46 218,086.90 100,000.00 70.00 % 170,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 174,886.03 82,784.46 227,686.90 101,500.00 179,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 100.00 % 900.00

     ค่าขายแบบแปลน 45,000.00 119,800.00 60,000.00 120,000.00 -33.33 % 80,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 600.00 28,560.00 56,390.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,600.00 148,360.00 117,390.00 150,100.00 121,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 231,414.44 386,575.60 430,427.94 400,000.00 7.50 % 430,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,713,452.52 8,172,549.43 8,213,949.48 9,000,000.00 -2.34 % 8,789,400.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,445,166.14 3,430,389.68 3,400,679.21 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 165,635.08 152,496.00 194,130.90 180,000.00 5.56 % 190,000.00

     ภาษีสุรา 1,572,908.44 1,770,481.57 1,732,788.86 1,800,000.00 -0.42 % 1,792,500.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,139,467.23 3,049,963.53 3,727,243.08 3,170,000.00 16.72 % 3,700,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 3,825.00 0.00 5,335.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 60,555.15 34,830.57 72,731.67 40,000.00 75.00 % 70,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 123,763.89 87,763.53 59,086.71 100,000.00 -40.00 % 60,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 2,462.21 762.14 3,743.61 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 843,484.00 844,760.00 1,191,232.00 900,000.00 33.33 % 1,200,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 1,020.00 29.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,302,134.10 17,931,592.05 19,031,377.86 18,597,000.00 19,238,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 11,021,099.00 10,417,862.00 9,040,702.00 28,532,000.00 -0.11 % 28,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 11,021,099.00 10,417,862.00 9,040,702.00 28,532,000.00 28,500,000.00

รวมทุกหมวด 27,998,442.14 29,053,827.98 29,367,938.97 48,132,600.00 49,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:09:33 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 49,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 860,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 680,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมาและตาม
ทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ    
     
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เพิมขึนจากรายรับจริงในปีทีผ่านมาและตาม
ทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ    

ภาษีป้าย จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เพิมขึนจากรายรับจริงในปีทีผ่านมาและตาม
ทะเบียนลูกหนีภาษีฯ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 101,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,100 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 179,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 9,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ดอกเบีย จํานวน 170,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 121,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 900 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,238,900 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 430,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,789,400 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เพิมขึนจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึน 
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีสุรา จํานวน 1,792,500 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,700,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
นํารายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับตังไว้เท่าเดิม เนืองจากนํารายรับจริงในปีงบประมาณ
ทีผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 28,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 28,500,000 บาท

ประมาณการรายรับตังไว้เพิมขึนจากรายรับจริงในปีทีผ่านมา เนืองจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิมขึนและตังรับเพิมตามหนังสือสังการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,268,800.00 3,182,400.00 3,158,858.72 2,865,600.00 -1.01 % 2,836,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,953,520.00 3,867,120.00 3,843,578.72 3,550,320.00 3,521,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,357,318.12 1,814,505.00 2,254,455.00 2,564,870.00 40.36 % 3,600,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,150.00 0.00 0.00 11,700.00 70.94 % 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 176,400.00 215,238.00 243,600.00 252,000.00 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 636,612.00 923,600.00 972,240.00 1,002,530.00 9.72 % 1,100,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 250,360.00 114,000.00 87,180.00 88,000.00 -3.41 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,435,840.12 3,067,343.00 3,557,475.00 3,919,100.00 5,057,000

รวมงบบุคลากร 6,389,360.12 6,934,463.00 7,401,053.72 7,469,420.00 8,578,520

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 36,548.00 262,476.00 339,920.00 487,400.00 -7.67 % 450,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,720.00 28,140.00 19,320.00 1,400.00 1,328.57 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 24,300.00 48,600.00 69,600.00 103,200.00 0 % 103,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,991.00 40,705.00 46,390.00 76,390.00 4.73 % 80,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,710.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 118,269.00 379,921.00 475,230.00 668,390.00 653,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 724,760.00 934,098.00 892,983.14 1,206,180.00 -27.04 % 880,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 182,720.00 94,330.00 111,115.00 380,000.00 -47.37 % 200,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเพิม
ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต.  
          ผู้นําในตําบล และพนักงาน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 195,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้การในโครงการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอด
ความดี"

0.00 0.00 0.00 181,354.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
สันกลาง

0.00 0.00 71,820.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์รวม
ข่าวการจัดซือจัดจ้างของหน่วยบริการ
ราชการส่วนท้องถิน  อําเภอพาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 66,488.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 80,779.20 100,294.14 160,000.00 -50 % 80,000
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของ
คณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นําในตําบล และ
พนักงาน

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง  และสนับสนุน
การเลือกตังระดับชาติ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง และสนับสนุน
การเลือกตังระดับชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมกิจกรรมงาน
ฤดูหนาว เทศกาลตรุษจีน ประจําปี 2556 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงาน "การ
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุมชนต้น
แบบต่อยอดความดี"

0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง สู่การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

140,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และ
ของทีระลึกของอบต. 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และ
ของทีระลึกของอบต. (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

0.00 3,800.00 4,000.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และ
ของทีระลึกของ อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพบุคลากร
ท้องถิน ผู้นําชุมชนและประชาชนใน
ตําบลสันกลาง ตามโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0.00 0.00 0.00 313,550.00 -100 % 0
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โครงการอบรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพ
การทํางานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ผู้นําองค์กร 
สู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

0.00 273,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 81,370.00 69,379.00 46,930.00 90,000.00 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,303,188.00 1,651,586.20 1,227,142.28 2,529,884.00 1,660,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,860.50 129,754.00 128,670.00 105,500.00 -5.21 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,900.00 9,155.00 18,094.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,735.00 41,686.00 27,550.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 134,170.00 153,931.00 0.00 70,300.00 42.25 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,432.00 31,200.00 49,208.00 10,589.00 277.75 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 309,460.00 385,931.00 277,061.45 352,000.00 70.45 % 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,050.00 73,075.50 30,280.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,800.00 6,980.00 11,760.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอืน 14,836.00 8,803.00 8,047.00 18,000.00 66.67 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 694,243.50 840,515.50 550,670.45 656,389.00 960,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 129,715.91 135,650.95 136,658.44 131,911.00 42.52 % 188,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,319.00 4,311.00 3,480.00 12,000.00 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 90,697.07 100,274.05 104,588.66 110,000.00 0 % 110,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 11,850.00 14,317.00 13,550.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 235,581.98 254,553.00 258,277.10 278,911.00 335,000

รวมงบดําเนินงาน 2,351,282.48 3,126,575.70 2,511,319.83 4,133,574.00 3,608,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 
ตู้ (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

2. ค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครือง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 9,990.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู้ 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,500

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5 
หลัง (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0

ค่าจัดซือเต็นส์ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 
2 หลัง 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 
2 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000

ค่าจัดซือโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 
17x72 นิว จํานวน 10 ตัว 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 นิว 
จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 7 นิว 
จํานวน 1 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ค่าตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน
ประตู จํานวน 2 ใบ 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 13,170.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะประชุม ขนาด 12 ที จํานวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะประชุม แบบพับขาได้ จํานวน 20 
ตัว 39,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิว 
จํานวน 4 ตัว 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าพัดลมโคจร จํานวน 1 ตัว ขนาด 16 
นิว 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 
จํานวน 1 คัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
(สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 787,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ดซือหัวรถไถ , ปัมชัก ขนาด 16000 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตังบนแท่น
วาง แบบมีล้อลาก

0.00 0.00 89,800.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจําที 10 วัตต์ จํานวน 1 เครือง 27,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 1 เครือง 11,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าชุดไมโครโฟนห้องประชุม 59,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 2 เครือง 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ  
XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI 
Lumens 
จํานวน 1 เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิว จํานวน 1 
เครือง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 0.00 9,400.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพก
พา) จํานวน 2 เครือง 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 25,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 2 
เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบจุ่ม 
(Submersible Pump) ขนาด 3 แรง
ม้า

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ค่าผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จํานวน 
2 ผืน 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 116,245.00 294,430.00 220,987.80 400,000.00 -25 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 335,195.00 366,800.00 439,677.80 466,500.00 1,165,500

รวมงบลงทุน 335,195.00 366,800.00 439,677.80 466,500.00 1,165,500

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 535,530.00 410,166.00 0.00 11,000.00 0 % 11,000

รวมรายจ่ายอืน 535,530.00 410,166.00 0.00 11,000.00 11,000

รวมงบรายจ่ายอืน 535,530.00 410,166.00 0.00 11,000.00 11,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 -25 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 35,000.00 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 35,000.00 15,000

รวมงานบริหารทัวไป 9,621,367.60 10,848,004.70 10,372,051.35 12,115,494.00 13,378,220

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,110,462.83 1,031,417.00 1,162,835.00 1,440,000.00 8.33 % 1,560,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 49,932.00 0.00 9,727.00 36,780.00 -18.43 % 30,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 119,970.00 67,340.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,340,364.83 1,152,757.00 1,214,562.00 1,518,780.00 1,632,000

รวมงบบุคลากร 1,340,364.83 1,152,757.00 1,214,562.00 1,518,780.00 1,632,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 34,200.00 109,580.00 108,480.00 195,000.00 5.13 % 205,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 9,660.00 5,040.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 94.44 % 70,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,691.00 6,806.00 7,251.00 20,000.00 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 94,891.00 126,046.00 120,771.00 261,000.00 305,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 198,000.00 299,000.00 321,525.00 407,400.00 0.64 % 410,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่า
ธรรมเนียมการฝึกอบรมต่าง ๆ 39,852.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่า
ธรรมเนียมการฝึกอบรมต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
คลัง) 0.00 0.00 0.00 68,000.00 -26.47 % 50,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 0.00 0.00 41,128.00 0.00 0 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) 0.00 32,706.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,000.00 0.00 2,300.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 246,852.00 331,706.00 364,953.00 485,400.00 470,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,725.00 29,524.05 34,700.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,200.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 24,725.00 29,524.05 37,900.00 55,000.00 55,000

รวมงบดําเนินงาน 366,468.00 487,276.05 523,624.00 801,400.00 830,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว (กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ค่าเครืองทําลายเอกสาร 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (กอง
คลัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 3 ตู้ 
(กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 
หลัง (กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ชนิด 
2 บานประตู จํานวน 2 ใบ (กองคลัง) 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ชนิด 
2 บานประตู จํานวน 6 ใบ 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 5 จํานวน 2 ตัว 
(กองคลัง) 0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

ค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-5 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่ากล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง (กองคลัง) 0.00 3,790.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (กอง
คลัง)

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (กอง
คลัง)

0.00 25,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,300.00 39,090.00 32,000.00 28,000.00 71,700

รวมงบลงทุน 45,300.00 39,090.00 32,000.00 28,000.00 71,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 314,059.00 265,660.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 314,059.00 265,660.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 314,059.00 265,660.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,066,191.83 1,944,783.05 1,770,186.00 2,348,180.00 2,533,700

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,687,559.43 12,792,787.75 12,142,237.35 14,463,674.00 15,911,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สํานักงานปลัด อบต
.)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและหมอก
ควัน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 3,646.00 1,271.37 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 83,646.00 330,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 3,000.00 17,500.00 316,800.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,250.00 6,300.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

วัสดุอืน 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 107,250.00 23,800.00 316,800.00 60,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 107,250.00 23,800.00 316,800.00 143,646.00 380,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าไฟกระพริบเตือนอันตราย 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 0.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบ
ต.) 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000

ค่าหัวฉีดปรับระดับได้ 4 ระดับ จํานวน 1 
ชุด 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือกระจกจราจรแบบโพลี
คาร์บอเนต (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 99,000.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 
ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าไฟกระพริบเตือนอันตราย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าไฟกระพริบเตือนอันตรายและ
สัญญาณไฟจราจร แผงจราจร (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,000.00 142,000.00 124,000.00 125,000.00 125,000

รวมงบลงทุน 96,000.00 142,000.00 124,000.00 125,000.00 125,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 203,250.00 165,800.00 440,800.00 268,646.00 505,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 203,250.00 165,800.00 440,800.00 268,646.00 505,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 345,221.28 449,901.00 517,683.00 909,764.00 22.01 % 1,110,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,235.71 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 114,050.00 24,755.00 22,690.00 293,486.00 2.22 % 300,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,260.00 49,337.00 22,550.00 25,000.00 40 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 548,766.99 565,993.00 604,923.00 1,270,250.00 1,487,000

รวมงบบุคลากร 548,766.99 565,993.00 604,923.00 1,270,250.00 1,487,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 103,948.00 87,130.00 118,000.00 1.69 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,080.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,750.00 5,620.00 29,380.00 37,000.00 -45.95 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 2,750.00 119,648.00 116,510.00 160,000.00 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 177,700.00 55,750.00 242,612.50 180,000.00 33.97 % 241,139

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 22,700.00 -11.89 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย 19,636.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 12,968.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 29,603.25 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,036.00 5,000.00 186,530.00 55,000.00 0 % 55,000

รวมค่าใช้สอย 310,372.00 73,718.00 458,745.75 257,700.00 316,139

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,900.50 10,000.00 21,373.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,902.00 17,751.00 19,981.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 100 % 10,000

วัสดุอืน 510.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 40,312.50 27,751.00 46,354.00 60,000.00 65,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 11,996.81 12,099.75 11,065.59 20,000.00 0 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,619.00 5,241.00 4,847.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,615.81 17,340.75 15,912.59 50,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 370,050.31 238,457.75 637,522.34 527,700.00 576,139

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
ทึบ แบบบานเปิด จํานวน 2 หลัง (กอง
การศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือน 
จํานวน 1 หลัง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 4,500.00 -100 % 0

ค่าตู้เหล็ก แบบบานเลือนกระจก จํานวน 
1 ตู้ 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 
บานประตู จํานวน 2 ตู้ (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 
บานประตู จํานวน 5 ตู้ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ 3-5 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยาย จํานวน 1 ชุด (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 6,900.00 0.00 0 % 0

ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
จํานวน 3 เครือง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 25,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง (กอง
การศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,700.00 33,800.00 38,900.00 23,400.00 57,000

รวมงบลงทุน 28,700.00 33,800.00 38,900.00 23,400.00 57,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 296,241.00 207,272.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 296,241.00 207,272.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 296,241.00 207,272.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,243,758.30 1,045,522.75 1,281,345.34 1,821,350.00 2,120,139

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก (ส่วน
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 343,600.00 0.00 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายยุวชนตําบล
สันกลาง (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยุวชนอาสา
พิทักษ์สิงแวดล้อม (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0

ค่าจ้างเหมาทําอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก (กอง
การศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก (ส่วนการ
ศึกษาฯ) 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงกาารหนู
น้อยพอเพียง 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 331,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 495,000.00 -18.67 % 402,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 
(1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก

0.00 392,000.00 0.00 0.00 0 % 0

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 331,000.00 472,000.00 588,600.00 495,000.00 442,600

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 654,999.58 661,562.40 653,391.26 731,000.00 1.78 % 744,000

รวมค่าวัสดุ 654,999.58 661,562.40 653,391.26 731,000.00 744,000

รวมงบดําเนินงาน 985,999.58 1,133,562.40 1,241,991.26 1,226,000.00 1,186,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าจัดซือเครืองดนตรี ให้กับเด็กเยาวชน
ตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,594,000.00 1,480,000.00 1,455,000.00 1,705,000.00 -0.41 % 1,698,000

รวมเงินอุดหนุน 1,594,000.00 1,480,000.00 1,455,000.00 1,705,000.00 1,698,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,594,000.00 1,480,000.00 1,455,000.00 1,705,000.00 1,698,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,579,999.58 2,613,562.40 2,696,991.26 2,931,000.00 2,884,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์    
ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 69,725.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 
 ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเข้าค่าย
ยุวชนตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมยุวชน
อาสาพิทักษ์สิงแวดล้อม (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชน
ต้นกล้าตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการพืนทีสร้างสรรค์ 
เยาวชนต้นกล้าสันกลาง ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง 0.00 0.00 36,900.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 40,000.00 106,625.00 282,000.00 290,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 40,000.00 106,625.00 282,000.00 290,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0.00 40,000.00 106,625.00 282,000.00 290,000

รวมแผนงานการศึกษา 3,833,757.88 3,709,085.15 4,094,961.60 5,044,350.00 5,304,739

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 600.00 6,900.00 91,200.00 9.65 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 75,000.00 600.00 6,900.00 91,200.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 75,000.00 600.00 6,900.00 91,200.00 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 270,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 270,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 270,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 420,000.00 135,600.00 141,900.00 226,200.00 130,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 420,000.00 135,600.00 141,900.00 226,200.00 130,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการสวัสดิการเด็กด้อยโอกาสตําบล
สันกลาง 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 3,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 18,000.00 15,000.00 15,000.00 100,000.00 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 18,000.00 15,000.00 15,000.00 100,000.00 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 550,777.00 804,127.00 892,750.00 1,090,000.00 10.09 % 1,200,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 69,386.13 116,600.00 122,160.00 133,000.00 35.34 % 180,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,320.97 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 676,484.10 986,727.00 1,080,910.00 1,289,000.00 1,446,000

รวมงบบุคลากร 676,484.10 986,727.00 1,080,910.00 1,289,000.00 1,446,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 91,417.00 75,420.00 101,600.00 18.11 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360.00 10,920.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 34,200.00 6,000.00 0.00 100 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,023.00 10,645.00 11,490.00 37,000.00 -5.41 % 35,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,383.00 147,182.00 92,910.00 148,600.00 207,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,100.00 9,100.00 13,900.00 49,800.00 0.4 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมหลัก
สูตรการสอนสาธิตการผลิตบํารุงรักษา
และการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
(แบบผิวดิน และแบบบาดาล) จํานวน 2 
รุ่น

0.00 0.00 0.00 59,200.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กอง
ช่าง) 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย 800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (กองช่าง) 0.00 800.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ
ค่าตอบแทนอืนตามกฎหมาย (กองช่าง) 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,330.00 0.00 3,490.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,230.00 9,900.00 19,390.00 169,000.00 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,950.00 19,800.00 24,098.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 99,751.00 99,730.00 18,700.00 50,000.00 0 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,550.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 119,701.00 119,530.00 47,348.00 75,000.00 75,000

รวมงบดําเนินงาน 135,314.00 276,612.00 159,648.00 392,600.00 412,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลือนทึบ 
จํานวน 1 ตู้ (กองช่าง) 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด 
(กองช่าง) 0.00 4,390.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่ากล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด 99,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเทปวัดระยะทาง ความยาว 50 เมตร 
(กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพก
พา) จํานวน 1 เครือง 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครือง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 2 เครือง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครือง (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0
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ค่าเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครือง

9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,750.00 4,390.00 46,500.00 46,400.00 0

รวมงบลงทุน 128,750.00 4,390.00 46,500.00 46,400.00 0

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 134,194.00 114,828.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 134,194.00 114,828.00 0.00 0.00 0

รวมงบรายจ่ายอืน 134,194.00 114,828.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,074,742.10 1,382,557.00 1,287,058.00 1,728,000.00 1,858,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 208,647.00 588,959.00 519,711.15 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 208,647.00 588,959.00 519,711.15 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 208,647.00 588,959.00 519,711.15 0.00 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ขุดเจาะบ่อนําบาดาลบ้านป่าเปา หมู่ที 11 0.00 0.00 197,000.00 0.00 0 % 0

ขุดเจาะบ่อนําบาดาลบ้านแม่คาวโตน
พัฒนา หมู่ที 17 0.00 0.00 197,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลสัน
กลาง  (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 5,394,900.00 -100 % 0
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ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของ หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี  (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีคเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง 0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที 9 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  15 บ้านแม่
คาวดวงดี (กองช่าง)

0.00 111,500.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  4 บ้านป่าข่า 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  7 บ้านสันผักฮี 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  8 บ้านทา
ทรายมูล

155,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  8 บ้านทา
ทรายมูล (กองช่าง)

0.00 29,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านป่าข่า 
(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 172,500

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี 
(กองช่าง)

0.00 77,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตหมู่ที 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรัวคอนกรีต
และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 16 
บ้านสันโค้ง (กองช่าง)

0.00 155,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  
  หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  
 หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าก่อสร้างหินทิงบนกล่องกาเบียน หมู่ที 
15 บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000

ค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 280,000

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบนํา 
หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที 4 บ้านป่าข่า (กอง
ช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 107,500

ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กขอบสระประปา
หมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง (กอง
ช่าง)

0.00 164,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนน หมู่ที 2 บ้านแม่คาว
หลวง 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนน หมู่ที 3 บ้านหินถํา 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที  
10 บ้านผาจ้อ (กองช่าง) 0.00 194,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร หมู่ที  
12 บ้านใหม่พัฒนา (กองช่าง) 0.00 243,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวัสดุซ่อมแซมถนน หมู่ที  3 บ้านถํา 
(กองช่าง) 0.00 47,430.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ที 18 บ้าน
เวียงสา (กองช่าง) 0.00 106,601.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ที 3 บ้าน
ถํา (กองช่าง) 0.00 106,413.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เลียบคลองชลประทาน หมู่ที 9 บ้าน
หัวฝาย

0.00 0.00 482,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 10 บ้านผาจ้อ 0.00 0.00 198,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน 0.00 0.00 248,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล 0.00 0.00 196,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต 
รูปตัววี หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง 0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก 0.00 0.00 249,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจ้างเหมาติดตังราวกันตก 
จํานวน 6 จุด 0.00 0.00 0.00 131,400.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย

0.00 0.00 248,500.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 13 บ้านร่องลึก

0.00 0.00 199,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง

0.00 0.00 169,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 4 บ้านป่าข่า

0.00 0.00 248,500.00 0.00 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี

0.00 0.00 149,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง 
และสาธารณสมบัติ (กองช่าง) 0.00 0.00 0.00 526,379.00 41.53 % 745,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 15 
บ้านแม่คาวดวงดี 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 5 
บ้านป่าต้าก 0.00 0.00 29,800.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,028,000.00 1,235,144.00 3,291,300.00 6,250,679.00 3,615,000

รวมงบลงทุน 1,028,000.00 1,235,144.00 3,291,300.00 6,250,679.00 3,615,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 500,000.00 322,475.02 1,938,032.43 0.00 100 % 1,620,000

รวมเงินอุดหนุน 500,000.00 322,475.02 1,938,032.43 0.00 1,620,000

รวมงบเงินอุดหนุน 500,000.00 322,475.02 1,938,032.43 0.00 1,620,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,736,647.00 2,146,578.02 5,749,043.58 6,250,679.00 5,235,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการจัดการ
และคัดแยกขยะ 0.00 0.00 8,540.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 8,540.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 8,540.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0.00 0.00 8,540.00 0.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,811,389.10 3,529,135.02 7,044,641.58 7,978,679.00 7,093,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 27,200.00 0.00 25,600.00 13,621.00 267.08 % 50,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาสินค้า OTOP (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน และตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0
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4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทาง
ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง 

เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 
ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 89,800.00 0.00 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการร้อยรวมคน 3 วัย สายใยรักแห่ง
ครอบครัว (ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากลตําบล
สันกลาง ประจําปี 2559 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน 
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน 
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตําบล 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน ผู้นําท้องทีท้องถิน ประจําปี 
2556

80,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน ต้านยาเสพติด สัน
กลางเกมส์ 56

130,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามวย
ไทย อบต.สันกลาง ต้านภัยยาเสพติด 
ประจําปี 2556

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลสันกลาง  
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรม
อาหารดี ของกินลํา และผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ตําบลสันกลาง (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร้อยรวมคน 
3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (กอง
การศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รู้เกียวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก
และสตรี (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
รู้เกียวกับบทบาท การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิเด็กและสตรี (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง  (กองการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การ
ปกครอง 
เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์  (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 42,000.00 19.05 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง และส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP  (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมพัฒนา
สินค้า OTOP (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
เครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดตําบล
สันกลาง (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบล
สันกลาง 
และการส่งเสริมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 244,050.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง
 เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 
ตามแนวทาง
 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 36,200.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ผู้นําชุมชนและประชาชน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า 
OTOP (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 64,625.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในตําบลตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

58,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน 79,922.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้ม
แข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่อย่าง
ยังยืน (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเนืองในวันท้องถินไทย  ประจําปี 
 2556

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตําบลสันกลาง  (ในสถาน
ศึกษา)  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรีสากลตําบล
สันกลาง ประจําปี 2556 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่อย่าง
ยังยืน

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารดี ของกินลํา 
ตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อปพร. และ สาย
ตรวจอาสาตําบลสันกลาง ด้านการป้องกัน 

 บรรเทาสาธารณภัย และตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สํานัก
งานปลัด อบต.)

0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อปพร. และ สาย
ตรวจอาสาตําบลสันกลาง ตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ สนทนากลุ่ม (Fogus Group) 
การเพิมประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

0.00 13,950.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตําบลสันกลาง (ในสถานศึกษา) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 570,922.00 408,625.00 282,000.00 440,621.00 570,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 570,922.00 408,625.00 282,000.00 440,621.00 570,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 70,000.00 40,000.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 540,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 70,000.00 40,000.00 540,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 70,000.00 40,000.00 540,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 620,922.00 478,625.00 322,000.00 980,621.00 570,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 620,922.00 478,625.00 322,000.00 980,621.00 570,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ชนเผ่า (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชน
เผ่า 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเสริม
สร้างสุขภาพผู้สูงอายุตําบลสันกลาง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาท้องทีท้องถิน กีฬาประชาชน และ
กีฬา อสม.

59,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตําบลสันกลาง ต้านยาเสพ
ติด

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาตําบล
สันกลาง ประจําปี 2558 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพผู้
สูงอายุตําบลสันกลาง 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,200.00 10,000.00 20,000.00 80,000.00 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,998.00 25,486.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,998.00 25,486.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 245,198.00 35,486.00 20,000.00 80,000.00 60,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

ค่าเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าเครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง (ส่วน
การศึกษาฯ) 0.00 96,140.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 100,000.00 96,140.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 100,000.00 96,140.00 0.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 345,198.00 151,626.00 20,000.00 80,000.00 60,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 76,500.00 90,000.00 50,000.00 30,000.00 100 % 60,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่ง
เสริมการท่องเทียวบ่อนําพุเย็นช่วง
สงกรานต์(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0 % 0
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4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่ง
เสริมอนุรักษ์ ฟืนฟู ภูมิปัญญาท้องถินแก่
ผู้นํา และประชาชน (ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

5. ค่าใช้จ่ายโครงการวิถีธรรม วิถีไทยสู่
วิถีพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระ
ธรรม  และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน 
(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีชนเผ่า (ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการบวชพระภิกษุ 
สามเณร เฉลิมพระเกียรติ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระ
ธรรม  และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุ
สามเณร  อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน 
(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระ
ธรรม แก่พระภิกษุสามเณร 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
ตําบลสันกลาง  (สํานักงานปลัด อบต.) 0.00 0.00 0.00 19,200.00 160.42 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถินและวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม 
(กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา (ส่วนการศึกษาฯ) 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ต้นเทียน
พรรษา 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง สรง
นําพระธาตุ และประเพณีแห่ธรรมหลวง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง สรง
นําพระธาตุ และประเพณีแห่ธรรมหลวง 
(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และ
มหกรรมของดีตําบลสันกลาง 99,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันกลาง 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้
สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันกลาง 
(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่ง
เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชน
เผ่า (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่ง
เสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชน
เผ่า
(ส่วนการศึกษาฯ)

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวิถีธรรม 
วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง (กองการศึกษาฯ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ประเพณี แห่เทียนพรรษา (กองการ
ศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

โครงการวิถีธรรม วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน แก่ผู้นํา
ท้องทีท้องถิน และประชาชน ประจําปี 
2558

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ ประยุกต์สู่ทิศทางอนาคต 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมธรรมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 511,320.00 485,000.00 425,000.00 154,200.00 280,000

รวมงบดําเนินงาน 511,320.00 485,000.00 425,000.00 154,200.00 280,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 78,750.00 108,750.00 78,750.00 78,750.00 0 % 78,750

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 78,750.00 108,750.00 86,750.00 78,750.00 78,750

รวมงบเงินอุดหนุน 78,750.00 108,750.00 86,750.00 78,750.00 78,750

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 590,070.00 593,750.00 511,750.00 232,950.00 358,750

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (กอง
การศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเทียว ช่วงสงกรานต์ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการท่องเทียวบ่อนําพุ
เย็น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 
2558

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 935,268.00 845,376.00 531,750.00 412,950.00 518,750
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินทีดิน อบต.สันกลาง (สํานักงาน
ใหม่) 92,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าถมดินพร้อมปรับเกลีย ทีดิน อบต.สัน
กลาง (สํานักงานใหม่) (กองช่าง) 0.00 681,600.00 0.00 0.00 0 % 0

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสํานักงานเหตุ
แผ่นดินไหว อบต.สันกลาง 277,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง 199,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่
บ้าน หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง) 0.00 199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 
บ้านป่าเหียง (กองช่าง) 0.00 216,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 11 
บ้านป่าเปา 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 13 
บ้านร่องลึก 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าปรับปรุงห้องทํางานส่วนการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง 83,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างต่อเติมเมรุเผาศพ (ช่วงที 3) 
หมู่ที 18 บ้านเวียงสา (ส่วนโยธา) 249,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างต่อเติมเมรุเผาศพ หมู่ที 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างถังกรองใต้นํา หมู่ที  8 บ้านทา
ทรายมูล (กองช่าง) 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างฝายกันนําและวางท่อส่งนํา
ประปาภูเขา หมู่ที 12 บ้านใหม่พัฒนา 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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ค่าก่อสร้างพนังกันนําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จํานวน 3 ช่วง หมู่ที 11  0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต รูปตัววี 
พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 10 บ้านผา
จ้อ

186,448.60 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต รูปตัววี 
พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 15 บ้านแม่
คาวดวงดี

193,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต รูปตัววี 
หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง 249,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต หมู่ที 
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตไม่เสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 15 
บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง)

0.00 80,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที  6 บ้านแม่คาวโตน 244,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา 
(กองช่าง)

0.00 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าขุดบ่อนําดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 
บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) 0.00 77,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กอง
ช่าง)

0.00 84,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที 5 บ้านป่าต๊าก (กองช่าง) 0.00 221,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,223,948.60 2,104,500.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 2,223,948.60 2,104,500.00 0.00 0.00 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 2,223,948.60 2,104,500.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,223,948.60 2,104,500.00 0.00 0.00 0
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมชีแจงชาวนา
ทางข้าวสันกลาง (ตรวจวิเคราะห์ดินและ
การใช้ปุ๋ยสังตัด) ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2560

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
งานมหกรรมสถานีเกษตร วิถีพอเพียง 0.00 102,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพาะขยายเชือราบิ
วเวอเรีย 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการสถานีเกษตรวิถีพอ
เพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 48,230.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์เพือ
การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0.00 0.00 0.00 33,060.00 -100 % 0

โครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 0.00 111,935.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
เพือการประยุกต์ใช้ศัตรูธรรมชาติในการ
ควบคุมศัตรูพืชในพืนทีภาคเหนือตอน
บน

0.00 0.00 5,800.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและนํา
หมักชีวภาพเพือลดต้นทุนการผลิต 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,230.00 226,735.00 5,800.00 68,060.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 40,705.00 84,460.00 21,170.00 20,140.00 148.26 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 40,705.00 84,460.00 21,170.00 20,140.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 88,935.00 311,195.00 26,970.00 88,200.00 50,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 88,935.00 311,195.00 26,970.00 88,200.00 50,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ท้องถินไทย ร่วมใจภักดิ  รักษ์พืนทีสี
เขียว 
        ตามแนวทางพระราชดําริ

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 14,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม รักนํา 
รักป่า รักษาแผ่นดิน (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์
และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม (สํานักงานปลัด อบต.)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่า
ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด 
อบต.)

0.00 29,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,000.00 44,800.00 45,000.00 50,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 40,000.00 44,800.00 45,000.00 50,000.00 30,000
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รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 40,000.00 44,800.00 45,000.00 50,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 128,935.00 355,995.00 71,970.00 138,200.00 80,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 74,421.00 66,577.00 62,532.00 81,174.00 146.38 % 200,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 14,592,000.00 -2.73 % 14,193,600

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,620,800.00 20.88 % 3,168,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 404,000.00 406,000.00 407,500.00 450,000.00 -6.67 % 420,000

สํารองจ่าย 1,207,717.40 302,116.00 46,272.00 309,300.00 29.32 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 243,200.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 11.11 % 300,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 155,000.00 165,000.00 185,440.00 196,006.00 4.58 % 204,991

รวมงบกลาง 2,084,338.40 1,209,693.00 971,744.00 18,519,280.00 18,886,591

รวมงบกลาง 2,084,338.40 1,209,693.00 971,744.00 18,519,280.00 18,886,591

รวมงบกลาง 2,084,338.40 1,209,693.00 971,744.00 18,519,280.00 18,886,591

รวมแผนงานงบกลาง 2,084,338.40 1,209,693.00 971,744.00 18,519,280.00 18,886,591

รวมทุกแผนงาน 24,967,368.41 25,341,596.92 25,777,004.53 48,132,600.00 49,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอ พาน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,378,220 บาท
งบบุคลากร รวม 8,578,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,521,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี 1. เงินเดือนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 
244,800 บาท 2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน 
คนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280 บาท ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี 1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 
21,000 บาท 2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล 2 คน คนละ 880 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 
21,120 บาท ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้จํานวน12 เดือน ดังนี 1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน
คนละ 880 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 คน คนละ 7,200 บาทต่อเดือน โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,836,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 
12 เดือน ดังนี 1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ
11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท 2. ค่าตอบแทนรองประธาน
สภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท 
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท 
เป็นเงิน 86,400 บาท 4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน
29 คน คนละ 7,200 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 2,505,600 บาท 
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,057,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน รวมอัตราว่าง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30
ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 2
มีนาคม 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ
(พ.ส.ร.) และเงินเพิมตามกฎหมายให้กับพนักงานส่วนตําบล
ในสํานักงานปลัด อบต. โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
ผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
(เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 29 กันยายน 2558 โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ดังนี 1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท 2. พนักงานจ้างทัวไปตามแผน
อัตรากําลังพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างในสํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย 
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 3,608,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 653,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 450,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เช่น 
ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน ตามทีได้รับมอบหมาย และตามคําสัง อบต.สันกลาง
เงินรางวัล ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว2826 ลงวันที 17 
กันยายน 2553 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (สํานักงานปลัด อบต.)
ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของสํานักงานปลัด อบต. โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15 
พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และทีแก้ไข
เพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) 
พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:37 หน้า : 5/64



ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 880,000 บาท

1. ค่ารับวารสาร หนังสือ สิงพิมพ์ (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร สือสิงพิมพ์ ระเบียบ
กฏหมายหรือเอกสารราชการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ เช่น หนังสือพิมพ์  หรือเอกสารทางวิชาการอืน ๆ
ทีเป็นประโยชน์สําหรับ อบต. และทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน       
ภายในตําบลหรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณนี เพือใช้เป็น
ข่าวสาร ข้อมูลในการปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป(00110)
งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้
100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของ
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิก อบต. พนักงานจ้าง ฯลฯ
รวมทังบุคลากรหรือผู้นําชุมชนที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ
เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
ขับรถกู้ภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 700,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ค่าจ้างเหมาทําของขวัญหรือของทีระลึกต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาสูบนํา
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าล้าง-
อัดรูป ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูล ขับรถกู้ภัย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุง
ค่าขนส่งงานตามหน้าที หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าทีของ อบต.สันกลาง ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
4. ค่าจัดทําวารสาร  เอกสารต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้
60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําวารสาร จัดพิมพ์ผลการดําเนินงาน
หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่กิจกรรม อบต. ปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1. ค่ารับรอง ตังไว้ 50,000 บาท ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลให้ตังงงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ เป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
รวมทังค่าบริการด้วย และค่าใชจ่ายอืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรองในการต้อนับคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน     
2. ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 80,000 บาท ค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภา อบต. หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตัง
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถินโดย
ยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในข้อ 1. เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ
เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่าย
ทีเกียวข้องกับการเลียงรับรองในการประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าประชุม
อืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
กรกฎาคม 2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว252
ลงวันที 22 มกราคม 2553 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)     
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ งานรัฐพิธี กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการดําเนินงานอันเนืองมาจากพระราชดําริ
(สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 70,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา สนับสนุนโครงการตามพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือ
สวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันปิยะหาราช วัน
จักรี กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีและกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที
ค่าตกแต่งซุ้ม ถวายพระพรค่าจัดทําพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าใช้จ่าย
ในการประดับไฟธงธิวาตามเส้นทางทีสําคัญ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที
31 พฤษภาคม 2560ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างของ อบต. เช่น ค่าเบียเลืยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไ
ปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)
พ.ศ.2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง  และสนับสนุนการเลือกตังระดับชาติ (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 250,000 บาท

เพือตังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของ อบต. หรือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนการเลือกตัง สมาชิกรัฐสภาเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
หน้าทีตามกฎหมายเลือกตัง ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตัง ค่าวัสดุอุปกรณ์เลือกตัง ค่าฝึกอบรม
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นเกียวเนืองกับการเลือกตัง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต (สํานัก
งานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอปุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าของทีระลึก ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2956 ลงวันที 27
มิถุนายน 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สํานักงานปลัด อบต
.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เพือเป็นการ
เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพและเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทําเอกสาร ค่าของทีระลึก ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)
พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1672
ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของทีระลึกของอบต. (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําพวงมาลา พวงมาลัย และของทีระลึก
ของอบต. สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส
ทีจําเป็น ของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ สําหรับบุคคลหรือคณะบุคล
ทีมานิเทศงาน ตรวจการปฏิบัติงาน เงินส่วนแบ่งค่าปรับตาม
พรบ.จราจร ฯลฯ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ตังไว้ 100,000 บาท เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักงานปลัด อบต.) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ทีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ
เครืองถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี และอืน ๆ ทีอยู่
ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ อบต.สันกลาง โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี(พ.ศ.2561-2564)  
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ค่าวัสดุ รวม 960,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของและเครืองใช้ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฎิบัติงาน
ในสํานักงานปลัด อบต. เช่น แฟ้ม สมุด เก้าอีพลาสติก กระดาษ ปากกา
ดินสอ ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครืองเขียน เครืองเย็บ
กระดาษ ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าใน
ลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า สายวิทยุสือสาร ลําโพง ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน
แผงวงจร ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ เกียวกับงานบ้านงานครัว
เช่น แก้วนํา ถ้วยกาแฟ นํายาล้างห้องนํา มีด ถังแก๊ส ถ้วย จาน ช้อน
นํายาล้างจาน ไม้ถูพืน ไม้กวาด กระทะไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ
หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี เหล็ก  สว่าน โถส้วม ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา เสียม เลือย หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี
ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน และ
การดําเนินงานตามภารกิจของ อบต. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทีใช้
กับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกนํา เพือ
เปลียนแทนของเดิมทีชํารุดหรือหมดสภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก
ยางใน หัวเทียน  อะไหล่รถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืน
ทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนต่าง ๆ ทีใช้
กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ของ อบต. รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
เครืองพ่นหมอกควัน และเครืองตัดหญ้าของ อบต.หรือใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน
นํามันเชือเพลิง นํามันเครือง แก๊สหุงต้ม ถ่าน นํามันจารบี ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน  ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรีการ์ด
เลนส์ซูม ขาตังกล้อง แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ หรือรายจ่าย
ประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีซิป ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส
หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ และ วัสดุบริโภค นําดืม กาแฟ เครืองดืม
โกโก้ ฯลฯ ไว้บริการผู้ทีมาติดต่อราชการ โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 -
 2564) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 188,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารทีทําการ หรืออาคารสถานที
ในความดูแลของ อบต. รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น
ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0890.3/ว2271 ลงวันที 23
 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและอาคารสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลือนที หรือวิทยุโทรศัพท์
เคลือนที (มือถือ) และค่าอินเตอร์เน็ต หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ฯลฯ เพือใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานเป็นประจํา
และมีความจําเป็นเร่งด่วนทีจะต้องติดต่อในกิจการของ อบต. โดย 
ถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 และตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์และโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิส์ (GFMIS) สําหรับใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการคู่สายอินเตอร์เน็ตตําบล/ค่าเช่าพืนที
เว็บไวต์/ค่าพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:37 หน้า : 13/64



งบลงทุน รวม 1,165,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,165,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด อบต. เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนัมัติจัดซือตามรูปแบบและราคาภายใน
ท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5 ตู้ (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 5 ตู้ สําหรับ
ใช้จัดเก็บเอกสารงานธุรการ งานพัฒนาชุมชน งานแผนและงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการของ
สํานักงานปลัด อบต. รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 2 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ระดับ 3 - 6 จํานวน 2 ตัว สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าทีของสํานักงานปลัด อบต. เนืองจากไม่มี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนัมัติจัดซือตามรูปแบบและ
ราคาภายในท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คันขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ เพือใช้ใน
กิจการและภารกิจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 32,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ชนิดพกพา) สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติงานเกษตร
งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานบริหารจัดการขยะ และงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
2.0 GHz 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 2 
เครือง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว จํานวน 2 เครือง เพือใช้สําหรับดูกล้องวงจรปิด และในห้อง
กิจการสภา อบต. รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนํา
ประปาหมู่บ้านและระบบประปาหมู่บ้าน (สํานักงานปลัด อบต.) ตัง
ไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครืองจักรกล เครืองสูบนําประปาหมู่บ้าน
และระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ในความรับผิดชอบของ อบต. เพือให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ (รายจ่ายเพือซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

งบรายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 11,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดิน และหรือสิงก่อสร้าง
พัฒนาระบบต่าง ๆ ตังไว้ 11,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร
หรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานราชการ เพือกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)      
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุน อบต.ม่วงคํา ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด อบต.) ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับ องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงคํา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เช่น ค่าจ้าง ค่าครุภัณฑ์ วัสดุ
ค่านํา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

งานบริหารงานคลัง รวม 2,533,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,560,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพนักงาน
ส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และรวมอัตราว่าง โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)
พ.ศ.2559 ลงวันที 2 มีนาคม 2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบล
ในกองคลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว
(ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้อํานวยการ
กองคลัง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 205,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตังไว้
75,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการต่าง ๆ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตรวจงานจ้าง และ
เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลสันกลาง ตามคําสัง อบต.สันกลาง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2555 รวมแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0891.3/ว2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)     
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง) ตังไว้
130,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)งานบริหาร
งานคลัง (00113)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว1562 ลว.15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ในกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 410,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง และจัดวางระบบข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน (กองคลัง) ตังไว้ 380,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําหรือพัฒนาระบบแผนทีภาษี ค่าจ้างแรงงานเขียนแผนที
ระวาง ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลังและค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนทีภาษี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว462 ลงวันที 29
กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว67
ลงวันที 9 มกราคม 2555 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (กองคลัง) ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ อบต.
เช่น ค่าเบียเลืยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (กองคลัง) ตังไว้
10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุด
เสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ
เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
หรือในกิจการของกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของและเครืองใช้ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฎิบัติงาน
ในสํานักงานปลัด อบต. เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครืองเขียน เครืองเย็บกระดาษ
ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี
และวัสดุในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ราคาตามท้องตลาด
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีซิป ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งบลงทุน รวม 71,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู้ (กองคลัง) จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ สําหรับ
ใช้จัดเก็บเอกสารงานการเงินและบัญชี งานจัดซือ จัดจ้างโครงการต่าง ๆ
และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการของกองคลัง รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0803.3/ว718 ลงวันที 31 มีนาคม 2560
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 3 ตู้ (กองคลัง) จํานวน 23,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 3 ตู้ สําหรับใช้จัดเก็บ
เอกสารทะเบียนข้อมูลแผนทีภาษี ระวางแผนที รายละเอียดคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0803.3/ว718 ลงวันที 31 มีนาคม 2560
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ชนิดพกพา)
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานงานจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโประแกรมแผนทีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX) โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ได้เป็นอย่างน้อย รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
ณ วันที 21 เมษายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0803.3/ว995 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง 
(กองคลัง)

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ชนิดพกพา) 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานของธุรการ
งานจัดเก็บข้อมูลเกียวกับการเงินและบัญชีของกองคลัง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
    1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing
Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
    2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า
2.0 GHz
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB     
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จํานวน 1 หน่วย     
  - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว     
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย     
  - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2560
ณ วันที 21 เมษายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0803.3/ว995 ลงวันที 18 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงานปลัด อบ
ต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าทีพัก
ค่าพาหนะ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10
สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าและ
หมอกควัน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
หรืออบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
ไฟป่าและหมอกควัน เป็น ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10
สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท0808.2/ว2989 ลงวันท3ี1พฤษภาคม2560
และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
หรืออบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลขึนปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น
ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ค่าของทีระลึก หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10
สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.4/
ว1668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติ
ตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน บรรเทาสาธารณภัย เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าทีพัก วัสดุเครืองแต่งกาย ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8
พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 25/64



ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้เกียวกับการ
ดับเพลิงเช่น หัวฉีดนําดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง 
ฮูดดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก นํายาเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งบลงทุน รวม 125,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าสายส่งนําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด
1.50 นิว ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จํานวน 1 เส้น สําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ในรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงขออนุมัติจัดซือตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟฟกระพริบโซล่าเซลล์ จํานวน 5 ชุด ขนาด
โคม 30 มิล สีเหลือง หรือสีแดง หลอด LED 170 หลอด แผงโซล่าเซลล์
ขนาด 10 วัตต์ พร้อมเสาเหล็กขนาด 3 นิว สูง 3 เมตร รวมฐานและติดตัง
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนัมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,120,139 บาท
งบบุคลากร รวม 1,487,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,487,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และ
รวมอัตราว่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30
ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล
(แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 2 มีนาคม 2559 ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในกองการศึกษาฯ และผู้ดูแลเด็ก
ตามแผนอัตรากําลัง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 29 กันยายน 2558
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างในกอง
การศึกษาฯ และผู้ดูแลเด็ก โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10 สิงหาคม 2558 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 
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งบดําเนินงาน รวม 576,139 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองการศึกษาฯ) ตังไว้
120,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างกองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว1562 ลว.15 พฤษภาคม 2555 ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฎในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล
ในกองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 
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ค่าใช้สอย รวม 316,139 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 241,139 บาท

1. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที อบต. มีคําสัง
สังให้ไปปฏิบัติราชการ และค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาช่วยงานกองการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 191,139 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน
ในการจัดทําของ และค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานกองการศึกษาฯ และ
ค่าจ้างเหมาทีเกียวข้อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างของ อบต.
เช่น ค่าเบียเลืยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 55,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์
โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ
กองการศึกษาฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
2. ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) ตังไว้
50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือจัดซือวัสดุก่อสร้างในการซ่อม
แซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 ปรากฎในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของและเครืองใช้ต่าง ๆ ทีใช้ในการปฎิบัติงาน
ในกองการศึกษาฯ เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครืองเขียน เครืองเย็บกระดาษ
ตัวยิงแม็กซ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี
ราคาตามท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ เกียวกับงานบ้าน
งานครัว  เช่น แก้วนํา ถ้วยกาแฟ นํายาล้างห้องนํา มีด ถังแก๊ส ถ้วย จาน
ช้อนนํายาล้างจาน ไม้ถูพืน ไม้กวาด กระทะไฟฟ้า กระติกนําร้อน ฯลฯ
หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีซิป ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวการศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส
หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส และวัสดุบริโภค นําดืม กาแฟ เครืองดืมโกโก้ ฯลฯ
ไว้บริการผู้ทีมาติดต่อราชการ โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลสันกลาง
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 หนังสือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) 
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลสันกลาง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน โทรศัพท์เคลือนที หรือวิทยุโทรศัพท์
เคลือนที (มือถือ) และค่าอินเตอร์เน็ต หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าบํารุงรักษาสาย ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ
เพือใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานเป็นประจําและมีความจําเป็น
เร่งด่วนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 และ
ตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) 

งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองขยาย จํานวน 1 ชุด (กองการศึกษาฯ) จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ขนาด
กําลังขับไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ช่องรับไมโครโฟนไม่น้อยกว่า
4 ช่อง ช่องสํารอง (AUX) ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง กําลังไฟฟ้า 200 V.
50 Hz./24 V. DC สําหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  จึงขออนุมัติจัดซือ
ตามรูปแบบและราคาภายในท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 3 เครือง (กองการศึกษาฯ) จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิว จํานวน
3 เครือง เพือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล รายละเอียดคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ มีนาคม 2560 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
0803.3/ว718 ลงวันที 31 มีนาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,884,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,186,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 442,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เช่น ค่าของขวัญ
ค่ารางวัลสําหรับเด็กนักเรียน ค่าจ้างเหมาทําอาหาร ค่าสนับสนุน
การแสดงของเด็กนักเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 402,600 บาท
1. ค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)
ตังไว้ 298,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารให้เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคนต่อวัน
จํานวน 245 วัน โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2898
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 
103,700 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ
1,700 บาทต่อปี โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2898
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

ค่าวัสดุ รวม 744,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 744,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง ดังนี
  1. โรงเรียนบ้านถํา จํานวน 198,000 บาท
  2. โรงเรียนสันกลางวิทยา จํานวน 169,000 บาท
  3. โรงเรียนบ้านป่าต้าก จํานวน 259,000 บาท
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าข่า จํานวน 87,000 บาท
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันผักฮี จํานวน 31,000 บาท
โดยใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,698,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,698,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,698,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา (ยอดรวม) ตังไว้ 108,000 บาท
   1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
    1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา
(กองการศึกษาฯ) 78,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสันกลางวิทยา โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันท3ี1พฤษภาคม2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก (ยอดรวม) ตังไว้ 138,000 บาท
   2.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
   2.2 โครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีของ
โรงเรียนในตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี
ของโรงเรียนในตําบลสันกลาง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)
   2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก
(กองการศึกษาฯ) 78,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
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โรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าต้าก โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถํา (ยอดรวม) ตังไว้ 148,000 บาท
   3.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองการศึกษาฯ) 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนบ้านถํา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
   3.2 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตําบลสันกลาง
(กองการศึกษาฯ) 40,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
โรงเรียนบ้านถํา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตําบลสันกลาง โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทp
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616ลงวันที 24มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
   3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านถํา(กองการศึกษาฯ)
78,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํา
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านถํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
4. อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพือเป็นค่าอาหารกลางวัน
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 1,304,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนในตําบลสันกลาง
ตามข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 ดังนี
  1. โรงเรียนบ้านถํา จํานวน 412,000 บาท
  2. โรงเรียนสันกลางวิทยา จํานวน 352,000 บาท
  3. โรงเรียนบ้านป่าต้าก จํานวน 540,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 36/64



องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
    

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน (กองการศึกษาฯ) 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอพาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับมัธยมศึกษา (00213) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนตําบลสันกลาง
เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0809.3/ว1065 ลงวันที 2 เมษายน 2551 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว45 ลงวันที 4
มกราคม 2556  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961
ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฎในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ (00214) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมยุวชนอาสาพิทักษ์สิงแวดล้อม (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 70,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมยุวชนอาสาพิทักษ์
สิงแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1065 ลงวันที 2 เมษายน 2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10
สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว45
ลงวันที 4 มกราคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1961 ลงวันที 8พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าตําบลสันกลาง (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมเยาวชนต้นกล้า
ตําบลสันกลาง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว1065 ลงวันที 2 เมษายน 2551
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10
สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว45
ลงวันที 4 มกราคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
หรืออบรมให้ความรู้หรือกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค
เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
วัคซีน วัสดุการแพทย์ ป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
หรือวัสดุอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการตามพระปณิธานของ
ศาสตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0810.5.2/ว0994 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว729
ลงวันที 31 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายาเคมีภัณฑ์
ตรวจหาสารเสพติด ทรายอะเบท เคมีภัณฑ์ในการกําจัดยุงลาย และ
สัตว์ทีเป็นพาหะนําโรค ผ้าพันแผล สําลี นํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์
ทรายอะเบท เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง เครืองมือ
วิทยาศาสตร์และวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ หรือรายจ่ายอืนทีเข้าในลักษณะรายจ่ายนี โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/
ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,858,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,446,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,446,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และรวมอัตราว่าง โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือนตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)
พ.ศ.2559 ลงวันที 2 มีนาคม 2559 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับ ผู้อํานวยการ
กองช่าง หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (เพิมเติม) พ.ศ.2559 ลงวันที 3 พฤษภาคม 2559 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีมีอยู่ในกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง
พนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที 29 กันยายน 2558
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างในกองช่าง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงราย เรือง กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับ
การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 10
สิงหาคม 2558 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) 

งบดําเนินงาน รวม 412,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง) ตังไว้
120,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองช่าง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลว.15 พฤษภาคม 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติม
ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินพ.ศ.2559 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ในกองช่าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าจ้างออกแบบอาคาร ของ อบต.
(กองช่าง) ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที อบต. มีคําสังสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและ
สัมมนาค่าจ้างออกแบบอาคารของ อบต. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิมประสิทธิภาพคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง (กองช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเพิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าของทีระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8
พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล . พนักงานจ้างของ อบต.
เช่น ค่าเบียเลืยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 41/64



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพือซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) (กองช่าง)
ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
เก้าอี เครืองพิมพ์ ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของ
กองช่าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของและเครืองใช้ต่าง ๆ ทีใช้ในการ
ปฎิบัติงานในกองช่าง เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครืองเขียน เครืองเย็บกระดาษ
ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้า
ในลักษณะนี ราคาตามท้องตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที
22 มีนาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน (00241) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย จอม เสียม
ขวาน เลือย ไม้ สี ตะ ปู เหล็กเส้น ยางมะตอย ยางแอสฟัลท์ติก หรือ
วัสดุอืนทีเกียวข้อง ในการปรับปรุงซ่อมแซม และการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ อบต. โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที
9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
มีนาคม 2560ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 42/64



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หน่วยประมวลผล อาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ หมึกเครืองพิมพ์
แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม กระดาษต่อเนือง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีซิป ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,235,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,615,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,615,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ หมู่ที 16 บ้านสันโค้ง
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 7 บ้านสันผักฮี  (กอง
ช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 7
บ้านสันผักฮี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สูง 6.00 เมตร หรือมีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร
ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านป่าข่า 
(กองช่าง)

จํานวน 172,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4
บ้านป่าข่า จํานวน 2 ช่วง ดังนี จุดที 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า
300.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด
จุดดําเนินการถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 4 ต่อจากของเดิม
จุดที 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 23.50 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 70.50 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ
ทีอบต.สันกลางกําหนด จุดดําเนินการซอยบ้านนายประพันธ์ อินทะนู
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
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ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด    หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย (กองช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 9 บ้านหัวฝาย จํานวน 2 ช่วง ดังนี
จุดที 1 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.52 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 62.00 เมตร ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ตังแต่ซอย 2 เป็นต้นไป
จุดที 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.62 เมตร หนา 0.12 เมตร
ยาว 53.00 เมตรตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ตังแต่บ้านนางพัชรี ติบเมืองมา เป็นต้นไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด   หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 6 บ้านแม่คาวโตน ขนาดกว้าง 0.64 เมตร
ลึกเฉลีย 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร ตามแบบ
ที อบต.สันกลางกําหนด จุดดําเนินการตังแต่ซอย 4 เป็นต้นไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
132.00 เมตร ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ตังแต่ซอย 1 เป็นต้นไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก (กองช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที 5 บ้านป่าต้าก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 0.52 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 103.00 เมตร ตามแบบที
อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการตังแต่บ้านนายอํานวย ผัดต๋า 
เป็นต้นไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
ค่าก่อสร้างหินทิงบนกล่องกาเบียน หมู่ที 15 บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง) จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหินทิงบนกล่องกาเบียน หมู่ที 15 
บ้านแม่คาวดวงดี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร สูง
2.00 เมตร ตามแบบที อบต.สันกลาง กําหนด  จุดดําเนินการ ซอย 2
บ้านนายบุญ มณีรัตน์ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)   
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ค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กอง
ช่าง)

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที 14 บ้านป่าข่าดอนชัย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด จุดดําเนินการตังแต่
บ้านนายเฉลิม เป็งแก้ว เป็นต้นไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน
(00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบนํา หมู่ที 8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบนํา หมู่ที 8
บ้านทาทรายมูล ปริมาณงานตามรูปแบบและรายละเอียดรายการ
ประมาณราคา กองช่าง อบต.สันกลาง กําหนด จุดดําเนินการ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 8 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
ค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 4 บ้านป่าข่า (กองช่าง) จํานวน 107,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 4
บ้านป่าข่า ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการ
ประมาณราคา กองช่างอบต.สันกลาง กําหนด ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)ใงานไฟฟ้าถนน (00242)(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
ค่าวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง) จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.
หมู่ที 13 บ้านร่องลึก จํานวน 2 จุด ดังนี
จุดที 1 - วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร จํานวน 38 ท่อน
          - บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.76 เมตร ยาว 1.06 เมตร
สูง 0.85 เมตร จํานวน 6 บ่อ ตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด
จุดดําเนินการต่อจากของเดิม 
จุดที 2 - วางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 เมตร จํานวน 22 ท่อน
          - บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.76 เมตร ยาว 1.06 เมตร
สูง 0.85 เมตร จํานวน 4 บ่อ ตามแบบที อบต.สันกลางกําหนด
จุดดําเนินการตังแต่บริเวณหน้าประปาหมู่บ้านเป็นต้นไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง และสาธารณสมบัติ (กองช่าง) จํานวน 745,000 บาท

1. ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทีดิน สิงก่อสร้าง และสาธารณสมบัติ
(กองช่าง) ตังไว้ 495,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมถนน ทีดินและสิงก่อสร้าง สาธารณะสมบัติใน
ตําบลสันกลาง เช่น สะพาน ท่อระบายนํา รางระบายนํา ถนน
ปรับปรุงระบบระบายนํา และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ บรรดา
สิงก่อสร้างอืน ๆ สิงปลูกสร้างทีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกลาง ทรัพย์สินทีได้รับการถ่ายโอน ฯ
ทีชํารุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้อง
บํารุงรักษา เพือมิให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรมไป
มากกว่าเดิม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว1134 ลงวันท9ีมิถุนายน2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31พฤษภาคม 2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
2. ค่าจัดซือวัสดุปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร (โดยการลงหินคลุก)
หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง (กองช่าง) ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุปรับปรุงถนนสู่พืนทีการเกษตร (โดยการลงหินคลุก)
หมู่ที 2 บ้านแม่คาวหลวง โดยมีปริมาณหินคลุกทังหมดไม่น้อย
กว่า 475.00 ลบ.ม. ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียด
รายการประมาณราคา กองช่าง อบต.สันกลาง กําหนด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที
27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
     

งบเงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,620,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,620,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพาน  (สาขาที  13)
(กองช่าง) (ยอดรวม) ตังไว้ 1,620,000 บาท
  1. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง
(กองช่าง) ตังไว้ 280,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านป่าเหียง
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
  2. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านถํา (กองช่าง)
ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านถํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  3. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านผาจ้อ
(กองช่าง) ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านผาจ้อ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  4. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านป่าเปา
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(กองช่าง) ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านป่าเปา
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  5. ค่าขยายเขตไฟฟ้าเข้าฌาปนสถาน หมู่ที 12 บ้านใหม่พัฒนา
(กองช่าง) ตังไว้ 280,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้า เข้าฌาปนสถาน หมู่ที 12 บ้านใหม่พัฒนา 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  6. ค่าติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที15 บ้านแม่คาวดวงดี
(กองช่าง) ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาที 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตัง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที 15 บ้านแม่คาวดวงดี โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันท3ี1พฤษภาคม2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  7. ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 18 บ้านเวียงสา (กองช่าง) ตังไว้ 250,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขา
ที 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าและติดตังไฟฟ้าสาธารณะภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที 18 บ้านเวียงสา จุดดําเนินการ ซอย 3 บ้าน
นายเหมือน อินแก้ว และ บ้านนายอดิรัตน์ ปินคํา ถึงบ้าน
นายนคร เหล่าใจ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน
(00242) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 570,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าตรวจสอบปริมาณนํา วิเคราะห์คุณภาพนํา ของประปาหมู่บ้าน
แหล่งนําดิบ ตังไว้ 50,000 บาท (กองช่าง) เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ค่าธรรมเนียมในการส่งนําเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพนํา หรือ
ปริมาณนํา สําหรับระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งนําสําหรับอุปโภค บริโภค
ในตําบล โดยถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการ
ทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลือนแผนชุมชน และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ตําบล (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชน และการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตําบล เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีจําเป็น
ในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0600 ลงวันที 29 มกราคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว5797 ลงวันที 10
ตุลาคม 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลสันกลาง  

(สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือ
อบรมให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตําบลสันกลาง เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีจําเป็น
ในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1กรกฎาคม2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/
ว2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารดี ของกินลํา และผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ตําบลสันกลาง (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมอาหารดี ของกินลํา
และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตําบลสันกลาง เป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ารางวัล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร้อยรวมคน 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 80,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติดตําบลสันกลาง เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าทีพัก
ค่าพาหนะ ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที 3
พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 50/64



ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกียวกับบทบาท การพิทักษ์และ
คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนหรือ
การอบรมให้ความรู้เกียวกับการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายอืน
ทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31พฤษภาคม2560
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตําบลสันกลาง  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน
ตําบลสันกลาง เป็น อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอันเกียวเนืองในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การ
ปกครอง 
เพือสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์  (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรืออบรม
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง เพือสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน
ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้อืนทีจําเป็น
ในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วันทีพิมพ์ : 29/11/2560  17:11:38 หน้า : 51/64



ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล โดยน้อมนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ และ
ส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ 
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันท8ีพฤษภาคม2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
ตําบลสันกลาง (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติดตําบลสันกลาง เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าทีพัก
ค่าพาหนะ ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอืนทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที 3
พฤศจิกายน 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที
31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่
อย่างยังยืน (สํานักงานปลัด อบต.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือ
อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่
อย่างยังยืน ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เช่น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าทีพัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต่อต้านยาเสพติดตําบลสันกลาง เป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าเครืองเสียง ค่าเบียเลียง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที
ค่าตกแต่งสถานที ค่าของรางวัล ค่าพาหนะขนส่งนักกีฬา ค่าจัดเตรียม
ขบวนพาเหรดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการแข่งขันกีฬา 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 358,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเกียวกับกิจกรรมงานประเพณี และพิธีทางด้านศาสนา
(กองการศึกษาฯ) ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทําของ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ฯลฯ
งานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ ฯลฯหรือ รายจ่ายประเภทอืน
ทีเข้าในลักษณะนี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตําบลสันกลาง  (สํานักงานปลัด อบต
.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชาสัมพันธ์หรือ
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตําบลสันกลาง เป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และ
ถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลปะ ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถินและวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือ
จัดอบรมเกียวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืนฟู ศิลปะ ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรมท้องถินอันดีงาม เป็น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ของรางวัล ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามที
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีชนเผ่า (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม
ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าของรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2
/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฎในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมอบรม
ตามแบบวิถีธรรม วิถีไทย สู่วิถีพอเพียง เป็น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8
พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี แห่เทียนพรรษา (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ ประเพณี แห่เทียนพรรษา เป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เครืองแต่งกาย ค่าเครืองสักการะ อุปกรณ์ตกแต่งขบวน ค่าจัดซือขีผึง
ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

งบเงินอุดหนุน รวม 78,750 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 78,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 78,750 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน (กองการศึกษาฯ) (ยอดรวม)
ตังไว้ 78,750 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพาน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานรัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม ของอําเภอพาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    1. โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอําเภอพาน ประจําปี
พ.ศ.2561 ตังไว้ 18,500 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
ทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดีอําเภอพาน ประจําปี
พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที
24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันท3ี1พฤษภาคม2560 ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิน(00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561-2564)      
    2. โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ตังไว้ 1,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน(00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
    3. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) ตังไว้ 1,500 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว3616 ลงวันท2ี4มิถุนายน2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31พฤษภาคม2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
    4. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
    5. โครงการจัดกิจกรรมร่วมในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและ
งานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังไว้ 
21,875 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครอง
อําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรม
ร่วมในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด จังหวัดเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
    6. โครงการประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง
ตังไว้ 1,500 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครอง
อําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณี
นมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที
31 พฤษภาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
    7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่เมือง อําเภอพาน
ประจําปี พ.ศ.2561 ตังไว้ 3,300 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่เมือง อําเภอพาน
ประจําปี พ.ศ.2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
    8. โครงการประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจําปี
งบประมาณ 2561 ตังไว้ 14,950 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
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ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฎใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
    9. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที 9 ประจําปีงบประมาณ 2561 ตังไว้ 3,125 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที 9 ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันท3ี1พฤษภาคม2560
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน
(00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
    10. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) ตังไว้ 1,500 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31
พฤษภาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
    11. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
 บดินทรเทพยวรางกูร ตังไว้ 6,250 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับทีทําการปกครองอําเภอพาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนืองในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฎในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)      

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเทียว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าสนับสนุนกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าจัดสถานที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1961 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2556
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และ
ถือปฏิบัติตามทีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว (00264) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. และ
ตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรภารกิจของ
สถานีเกษตรวิถีพอเพียง ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
เช่น วัสดุอุปกรณ์การเกษตร วัสดุเพาะชํา เมล็ดพันธุ์พืช กล้าพันธุ์ไม้
พันธุ์ผัก ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทําเชือราบิวเวอร์เรียนและเชือรา
ไตรโคเดอร์ม่า หรือรายจ่ายประเภทอืนทีจําเป็นในกิจกรรมใน
ด้านการเกษตร โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน (สํานักงานปลัด 
อบต.)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และดําเนินการ
จัดกิจกรรม รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เพือสนองพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060 ลงวันที 31
พฤษภาคม2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และถือปฏิบัติตามที
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสังการทีเกียวข้องกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,886,591 บาท
งบกลาง รวม 18,886,591 บาท
งบกลาง รวม 18,886,591 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท
เพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รวมถึง
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 4) พ.ศ.2558 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนทีสุด ทีมท0809.5/ว81
ลงวันท1ี0 กรกฎาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,193,600 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ทีมีอายุ 60 ปีบริบูณ์ขึนไป
ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกลางไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และ อายุ 90 ปีขึนไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1234 ลงวันที 23
มิถุนายน 2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฏในด้านงบกลาง
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คนพิการ ทีมีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียน
เพือการขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลสันกลางแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการคนละ
800 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1234
ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฏใน
ด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์
ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลียงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ
500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2989
ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว1198 ลงวันที 20
มิถุนายน 2560 ปรากฏในด้านงบกลาง (00400)
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
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สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนหรือ
ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทใด
ประเภทหนึงและทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสําหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เช่น วาตภัย อุทกภัย นําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย
ไฟป่า และภัยอืน ๆ ฯลฯ ตามจําเป็นและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์
หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือเพือช่วยเหลือและป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยส่วนรวมในเขต อบต. หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่าย
จากเงินประเภทนี ในการจัดซือวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมวัสดุ
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ดําเนินการ หรือจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ ด่วนมาก ที มท
0313.4/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว76 ลงวันที 13
มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว3456 ลงวันที 19 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว4515 ลงวันที 11
สิงหาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท
0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
0808.2/ว0684 ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว526 ลงวันที 8
มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 ปรากฏใน
ด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ตังไว้
300,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมด้ามการสาธารณสุข อนามัย ฯลฯ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง
การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนที พ.ศ.2557 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
กําหนดว่าองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411) (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 204,991 บาท
เพือส่งสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ในอัตราร้อยละหนึง ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยไม่ต้องนํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณ โดยถือปฎิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว28 ลงวันที 21
กรกฎาคม 2559 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง
(00411)
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