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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

2

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จะไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกลางอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง จึงขอกลาวใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 3,165,248.87 บาท
1.1.2 เงินสะสม 704,247.25 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 1,569,619.8 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน โครงการ โครงการรวม 0
บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2552
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 14,721,448.83 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน

206,516.78
138,417.00
27,523.19
0
34,220.00
37,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 0 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 12,768,589.88 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

7,163,706.58
5,613,565.28

บาท
บาท

1,196,912.50

บาท
บาท

4,029,652.00
4,387,233.72
1,175,037.51
15,000.00
1,964,754.15

บาท
บาท
บาท

งบเงินอุดหนุน
บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 0 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 593,878 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
รายรับจริง ป
2552
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม

ประมาณการ ป
2553

ประมาณการ ป
2554

206,516.78
138,417.00
27,523.19
34,220.00
37,500.00
444,176.97

170,000.00
137,200.00
30,700.00
37,000.00
10,100.00
385,000.00

197,000.00
165,000.00
30,700.00
30,200.00
10,100.00
433,000.00

7,163,706.58
7,163,706.58

7,515,000.00
7,515,000.00

8,567,000.00
8,567,000.00

5,613,565.28
5,613,565.28

6,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

14,721,448.83

13,900,000.00

15,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
งบ
จายจากงบประมาณ
งบกลาง

รายจายจริงป
2552
1,196,912.50

ประมาณการ ป
2553

ประมาณการ ป
2554

1,174,310.00
1,612,200.00

งบเงินอุดหนุน

1,964,754.15

1,728,200.00
963,500.00

งบดําเนินการ

4,387,233.72

4,678,770.00
5,738,700.00

งบบุคลากร

4,029,652.00

4,592,520.00
4,994,100.00

งบรายจายอื่น

15,000.00

589,000.00
15,000.00

งบลงทุน

1,175,037.51
รวมจายจากงบประมาณ
รวม

12,768,589.88
12,768,589.88

1,137,200.00
13,900,000.00
13,900,000.00

1,676,500.00
15,000,000.00
15,000,000.00
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจาย
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2554 ของ องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ดาน
ยอดรวม
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6,025,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
217,000
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
2,713,200
แผนงานสาธารณสุข
170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
313,100
แผนงานเคหะและชุมชน
2,731,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
328,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

835,500
55,000
1,612,200
15,000,000

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
******************
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญ ญั ติโ ดยที่เ ปน การสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ข อ 1
ขอ บั ญ ญั ติ นี้เ รี ย กวา “ขอ บั ญ ญัติง บประมาณรายจ ายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหตั้งจายจํานวน
รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป
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ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

6,025,000
217,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
2,713,200
แผนงานสาธารณสุข
170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
313,100
แผนงานเคหะและชุมชน
2,731,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
328,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
835,500
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
55,000
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
1,612,200
ดานการดําเนินงานอื่น
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 15,000,000
ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ปฏิบัติการเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลางมีหนาที่รักษาการใหเปนไป
ตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่....................................................
................................
(นายเทียมทัน ปญญา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อนุมัติ

10

.......................................
(นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช)
นายอําเภอสันปาตอง

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

งานบริหารทัว่ ไป
(00111)
2,713,600
1,062,600

งานบริหารงาน
คลัง
(00113)
730,000
-

รวม
3,443,600
1,062,600
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เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

1,651,000
2,150,200
664,200
949,000
308,000
229,000
137,200
137,200
15,000
15,000
21,000
21,000
5,037,000

730,000
228,000
74,000
90,000
64,000
30,000
30,000
988,000

2,381,000
2,378,200
738,200
1,039,000
372,000
229,000
167,200
167,200
15,000
15,000
21,000
21,000
6,025,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งบ/งาน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
(00123)
210,000
210,000
7,000
7,000
217,000

รวม
210,000
210,000
7,000
7,000
217,000

แผนงานการศึกษา (00210)
งบ/งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00211)
1,004,500
1,004,500
152,000
48,000
60,000

งานระดับกอนวัย
เรียนฯ
(00212)
952,400
556,000

รวม
1,004,500
1,004,500
1,104,400
48,000
616,000
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คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

44,000
7,300
7,300
1,163,800

396,400
597,000
597,000
1,549,400

440,400
7,300
7,300
597,000
597,000
2,713,200

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งบ/งาน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการ
สาธารณสุขฯ
(00223)
85,000
55,000
30,000
85,000
85,000
170,000

รวม
85,000
55,000
30,000
85,000
85,000
170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งบ/งาน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ
รวม
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งบ/งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินการ

งานสวัสดิการ
สังคมฯ
(00232)
313,100
263,100
50,000
313,100
งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวฯ
(00241)
546,000
546,000
263,000

รวม
313,100
263,100
50,000
313,100
งานไฟฟาถนน
(00242)
30,000

งานกําจัดขยะฯ
(00244)
510,000

รวม

546,000
546,000
803,000
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คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม

89,000
100,000
74,000
68,000
30,000
38,000
877,000

30,000
1,314,000
52,000
1,262,000
1,344,000

510,000
510,000

89,000
640,000
74,000
1,382,000
82,000
1,300,000
2,731,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งบ/งาน

งานบริหารทัว่ ไปฯ
(00251)

งบดําเนินการ
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

30,000
30,000
30,000

งานสงเสริมและ
สนับสนุนฯ
(00252)
220,000
220,000
78,000
78,000
298,000

รวม
250,000
250,000
78,000
78,000
328,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260)
งบ/งาน
งบดําเนินการ
คาใชสอย

งานกีฬาและ
งานศาสนา
นันทนาการ
วัฒนธรรมทองถิ่น
(00262)
(00263)
300,000
260,000
270,000
260,000

งานวิชาการ
วางแผนฯ
(00264)

รวม
-

560,000
530,000
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คาวัสดุ

30,000
76,000
76,000
376,000

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

79,500
79,500
339,500

แผนงานการเกษตร (00320)
งบ/งาน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริม
การเกษตร
(00321)
35,000
30,000
5,000
20,000
20,000
55,000

รวม
35,000
30,000
5,000
20,000
20,000
55,000

แผนงานงบกลาง (00410)
งบ/งาน
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งบกลาง
(00411)
1,612,200
1,522,200
90,000
832,200

รวม
1,612,200
1,522,200
90,000
832,200

120,000
120,000
120,000

30,000
120,000
120,000
155,500
155,500
835,500
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง

16

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

17

รายละเอียดประมาณการรายรับ

18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

15,000,000
บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บ

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี
ภาษีปาย
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

รวม
จํานวน

197,000 บาท
160,000 บาท

จํานวน

27,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

165,000 บาท
100 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

110,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100
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บาท
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาปรับอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาเชาหรือคาบริการสถานที่
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
ดอกเบี้ย
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
เงินปนผลหรือเงินรางวัลตางๆ
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
ประมาณการตั้งรับไว ต่ํากวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

400 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

100 บาท

รวม
จํานวน

30,700 บาท
500 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100 บาท

จํานวน

100 บาท

รวม
จํานวน

30,200 บาท
15,000 บาท

จํานวน

1,700 บาท
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ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา

จํานวน

2,500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว สูงกวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
หมวดรายไดจากทุน
รวม
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
รายไดจากทุนอื่นๆ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว สูงกวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1ใน 9
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว ต่ํากวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
ภาษีสุรา
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว สูงกวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว สูงกวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
คาภาคหลวง
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาภาคหลวงแร
จํานวน

11,000 บาท

10,100 บาท
10,000 บาท
100 บาท

8,567,000 บาท
4,500,000 บาท

1,350,000 บาท
15,000 บาท

520,000 บาท

1,400,000 บาท

20,000 บาท
12,000 บาท
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ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการตั้งรับไว ใกลเคียงกับปที่ผานมา

จํานวน

21,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว ต่ํากวาปที่ผานมา พิจารณาจากรายรับ
จริงในปที่ผานมา
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
จํานวน
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน จํานวน
เลือกทํา
ประมาณการตั้งรับไว เทากับปที่ผานมา

726,000 บาท

3,000 บาท

6,000,000 บาท
6,000,000 บาท
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รายละเอียดประมาณการรายจาย

23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
อําเภอ สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของ
นายจางและผูประกันตนในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล ทั้งหมด ตั้งจายจาก
เงินรายได
เบี้ยยังชีพคนชรา
1.เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากไร ตามหลักเกณฑของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

รวม

1,612,200 บาท

รวม

1,612,200 บาท

รวม
จํานวน

1,522,200 บาท
131,800 บาท

จํานวน

900,000 บาท
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เปนเงิน 606,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยากไร ตามโครงการแจก
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
เปนเงิน 294,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ ที่ยากไร ตามหลักเกณฑของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
จํานวน
1.เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่ยากไรตามหลักเกณฑ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 จํานวน 84,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่ยากไรตามโครงการแจก
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
กลาง จํานวน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
สํารองจาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตาง
ๆ ( อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ ) หรือ
กรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้ง
จายไว หรือเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน หรือ กรณีที่มีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
1.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร คาทาสีตีเสน
จราจร ทางขาม ถนน เสนขอบทางบนพื้น แผงกั้น จัดทํา
ปาย สัญญาณไฟจราจร คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชในกิจการจราจร ตามถนนสายตางๆ ในเขต

174,000 บาท

96,000 บาท

30,000 บาท

190,400 บาท
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องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0313.4/3202 ลงวันที่ 4
ตุลาคม 2539 เปนเงิน 400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งฝายการเมืองและฝาย
ประจํา เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบล ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น ตาม
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปนเงิน
130,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2536 ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร
เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

90,000 บาท
90,000 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

รวม

2,713,600 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน 154,800 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
จํานวน 51,600 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปน คาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ

1,062,600 บาท
206,400 บาท

5,037,000

บาท

38,400 บาท
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คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 28,800 บาท และตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน จํานวน 9,600 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจายเปน คาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน 28,800 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
จํานวน 9,600 บาท
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต.
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 51,300 บาท และตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน จํานวน 17,100 บาท
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
จํานวน

38,400 บาท

68,400 บาท

711,000 บาท
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เพื่อจายเปนตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตามที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาฯ ที่ดํารง
ตําแหนงประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได จํานวน 592,500 บาท และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน จํานวน 118,500 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

1,651,000 บาท
1,125,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลตําแหนง
ผูบริหาร ( ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ) ระดับ 7 ตั้งจายจาก
เงินรายได
คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางใหแก
ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ตั้ง
จายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
1.เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ เปนเงิน 145,000
บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป เปนเงิน 63,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
1.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ เปนเงิน 53,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

98,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

89,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

208,000 บาท

จํานวน

71,000 บาท
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2.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป เปนเงิน 18,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได
งบดําเนินการ

รวม

2,150,200 บาท

รวม

664,200 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ไดรับมอบหมาย ตามระเบียบฯ
เปนเงิน 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหแก
พนักงาน พนักงานจาง และลูกจางประจํา ผูมสี ิทธิไดรับเงินตาม
หลักเกณฑการจายประโยชนตอบแทนอืน่ เปนกรณีพิเศษ เปนเงิน
500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

540,000 บาท

คาเบี้ยประชุม
เพื่อจายเปน คาเบี้ยประชุม ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 10 คน ตั้งจายจากเงินรายได
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น
พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
1.เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

19,200 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

คาตอบแทน
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2.เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงาน
สวนตําบล และลูกจางประจํา เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได
คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
1.เพื่อจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพหรือเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆ เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร การบันทึกภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัด
ขยายรูปถาย การจางโฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล ในสื่อประเภทตางๆ เชน
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ
ปายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ เปนเงิน 50,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
3.เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน เปนเงิน 80,000
บาท ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท และตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน จํานวน 30,000 บาท
4.เพื่อจายเปน คาจางในการลางรูป เปนเงิน 5,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได
5.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยาง
หนึ่ง อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
จัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาดูแลรักษา
ตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม สนามหญา หรือที่
สาธารณะ คาจางเหมาลางทําความสะอาดถนน คาจาง
เหมาอื่นๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได
6.เพื่อจายเปนคาตออายุโฮสดิ้ง และโดเมนเนม ของเวปไซด
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง เปนเงิน 3,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได
7.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการคนทําความ

949,000 บาท
379,000 บาท
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สะอาดภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
เปนเงิน 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 40,000 บาท
และตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 20,000 บาท
8.เพื่อจายเปนคาจัดทําวารสาร อบต. สําหรับเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลบานกลางใหประชาชน
รับทราบ เปนเงิน 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
9.เพื่อจายเปน คาจัดทํารายงานประจําป 30,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได
10.เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย กระเชาดอกไม กระเชาดอกไม
และพวงมาลา เพื่อใชในงานพิธีตางๆ พิธีศาสนา หรืองาน
กิจการของทองถิ่น 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการ
ไว
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ ซึ่ง
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงาน เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได จํานวน 20,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน
จํานวน 30,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น เปน
เงิน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 25,000 บาท และตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน จํานวน 25,000 บาท
โครงการ อบต.สัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดงาน อบต.สัญจร เชน คา
จัดสถานที่ คาอาหาร คาเครื่องเขียนแบบพิมพ ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 76 ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได

โครงการดําเนินงานของศูนยพัฒนาประชาธิปไตย ประจําป
จํานวน
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนา
ประชาธิปไตย เชน คาใชจายในการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ
ประจําศูนย เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 78 ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ จํานวน
บริหารสวนตําบล และพนักงาน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ผูบริการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบานกลาง เชน คาที่พัก คายานพาหนะ เปนตน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 78 ลําดับ
ที่ 26 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ประเภทตางๆ เชน ตู โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ
ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ในวงเงินไมเกิน 5,000
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 80
ลําดับที่ 52 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

30,000 บาท

10,000 บาท

380,000 บาท

40,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 68,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได จํานวน 45,000 บาท และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน จํานวน 23,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา
สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับ
เครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ฯลฯ สําหรับอาคาร
สํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตั้ง
จายจากเงินรายได
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถัง
ขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม ผงซักฟอก น้ํายาลาง
หองน้ํา ฯลฯ สําหรับใชทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และ
อาคารสถานที่อนื่ ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับ รถกูภัย รถยนต
รถตู รถจักรยานยนตและยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม ถาน
น้ํามันกาด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใชใน
งานตางๆ ที่เปนกิจการของทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 100,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน
20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร

รวม
จํานวน

308,000 บาท
68,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ
แผนซีดี ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาการลาง
อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษ
ตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 24,000 บาท และ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 26,000 บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่ง
ปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได 65,000 บาท และตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน จํานวน 75,000 บาท
คาน้ําประปา
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคาร
สิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได 20,900
บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 14,100 บาท
คาไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาสงไปรษณียและโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย สําหรับใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาบริการทางดานโทรคมนาคม

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

229,000 บาท
140,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง(ADSL) โดย
จายเปนคาเชาสัญญาณ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
24,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 12,000 บาท
งบลงทุน

รวม

137,200 บาท

คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ณ อาคาร
อเนกประสงค(ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง)โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เปนขนาดทําความเย็นขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศแตละ
ชนิดที่วางจําหนายในทองตลาด
2.ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ปดเครื่องหมายตามระเบียบ
กรมสรรพสามิตวาดวยการปดและการควบคุมเครื่องหมาย
สําหรับเครื่องปรับอากาศ ตามประกาศ ณ วันที่ 25
พฤษภาคม 2538
4.ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ เบอร 5
5.ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น และหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน
6.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาค
ฝุนละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได
7.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 81 ลําดับ
ที่ 55 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก ประกอบดวย เกาอี้ขนาด 3
ที่นั่ง 1 ตัว เกาอี้ 1 ที่นั่ง 2 ตัว และโตะกลาง 1 ตัว เปน

137,200 บาท
37,900 บาท

17,000 บาท
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ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
มีความจําเปนตองใชประจําสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดหาได
ตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 80 ลําดับที่ 48 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 6
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 6 ขนาดสูง 75
เซนติเมตร ขนาดกวาง 1.5 เมตร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเปนตองใชประจําสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดหาได
ตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย ความ
เหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 79 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
ครุภัณฑอื่น
โครงการจัดซื้อเครื่องหั่นยอยขนาดเล็ก
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องหั่นยอยขนาดเล็ก โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ใชมอเตอรไฟฟา ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา
ใชไฟ 220 โวลทเปนตนกําลัง พรอมอุปกรณปองกันกระเเส
ไฟฟาเกิน จํานวน 1 เครื่อง เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชประจํา
สํานักงาน เพื่อสงเสริมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถ
จัดหาไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 81 ลําดับที่ 57 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงวัสดุครุภัณฑประเภท
ตางๆ เชน ตู โตะเกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -

7,300 บาท

40,000 บาท

35,000 บาท
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2556) หนาที่ 80 ลําดับที่ 52 ตั้งจายจากเงินรายได
งบรายจายอื่น

รวม

15,000 บาท

รายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ/หรือ
สิ่งกอสราง
เพื่อจายเปน คาดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง
เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
งบเงินอุดหนุน

รวม
จํานวน

15,000 บาท
15,000 บาท

รวม

21,000 บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
มะขามหลวง ตามโครงการศูนยขอมูลขาวสารของ อปท.
อําเภอสันปาตอง ประจําปงบประมาณ 2554 เปนเงิน
15,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 76 ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
มะขามหลวง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอินเตอรเน็ต
ตําบล ตนแบบ เปนเงิน 6,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 82 ลําดับที่ 74 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
งานบริหารงานคลัง

รวม
จํานวน

21,000 บาท
21,000 บาท

รวม

988,000 บาท

รวม

730,000 บาท

รวม

730,000 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
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เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ

จํานวน

514,000 บาท

จํานวน

54,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

รวม

228,000 บาท

คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางประจํา
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปน
งานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

74,000 บาท
4,000 บาท

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม

90,000 บาท
50,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท

50,000 บาท
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ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม
คาธรรมเนียมในการฝกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางประจํา
คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล
คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจาย
ในประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 25,000
บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหไปปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 25,000 บาท และ
เงินอุดหนุน จํานวน 5,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการจัดซื้อ จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางดาน
การจัดซื้อ จัดจาง ของ อบต.บานกลาง เชนคาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ในโครงการ เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554
-2556) หนาที่ 83 ลําดับที่ 79 ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
35,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 29,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

64,000 บาท
64,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

217,000 บาท

รวม

210,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการดําเนินงานของศูนย อปพร.อบต.บานกลาง ประจําป
จํานวน
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินงานของ ศูนย อปพร.อบต.
บานกลาง เชน คาใชจายในการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ
ประจําศูนย และคาใชจายอื่นที่จําเปน เปนตน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 86 ลําดับที่ 6 ตั้ง

210,000 บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ พรอม
อุปกรณเสริม จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท
ประกอบดวย
- เครื่องคอมพิวเตอรความเร็วในการประมวลผลไมต่ํากวา
2.6 GHZ. ความจุขอมูลไมต่ํากวา 500 GB. หนวยความจํา
ขนาดไมต่ํากวา 2 GB. มีระบบ CD ROM ครบชุด พรอมระบบ
- จอมอนิเตอรขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้ว
- เครื่องสํารองไฟ ความจุในการเก็บไมต่ํากวา 800 VA
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
แตมีความจําเปนตองใชประจําสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดหา
ไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 79 ลําดับที่ 39 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ

200,000 บาท
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จายจากเงินรายได
โครงการอบรมความรูดานจราจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมความรูดานจราจร
เชน คาจัดการฝกอบรม คาอาหาร คาวิทยากร ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 66 ลําดับที่ 3 เปน
ตน ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

10,000 บาท

รวม

7,000 บาท

เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกเทศบาลตําบลบานกลาง ตาม
โครงการจัดการบริการสาธารณะแกประชาชน ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 82 ลําดับ
ที่ 73 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
สันปาตอง ตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 66 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

7,000 บาท
5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

2,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
พนักงานสวนตําบล ตัง้ จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
1.เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ เปนเงิน 599,000

รวม

1,163,800 บาท

รวม

1,004,500 บาท

รวม

1,004,500 บาท

จํานวน

231,000 บาท

จํานวน

26,000 บาท

จํานวน

605,000 บาท
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บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป เปนเงิน 6,000 บาท ตัง้
จายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
1.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ เปนเงิน 141,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป เปนเงิน 1,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางประจําที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ
ได ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิน่
พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รายจายเพือ่ ใหไดมาซึ่งบริการ
1.เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม การ
ประชุมสัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม คาธรรมเนียมใน
การฝกอบรม หรือประชุมสัมมนา ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางประจํา
คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ที่ดิน หรือคาธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภท
รายจายนี้ เปนเงิน 20,000 บาท ตัง้ จายจากเงินรายได จํานวน

จํานวน

142,500 บาท

รวม

152,000 บาท

รวม

48,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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10,000 บาท และจากเงินอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท
2.เพื่อจายเปน คารับวารสาร หนังสือพิมพ หรือเอกสารวิชาการ
อื่นๆ สําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบา น เปนเงิน 20,000
บาท ตัง้ จายจากเงินรายได
สามารถ ถัวจายไดทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตงั้ ประมาณการไว
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น (03)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ลูกจางประจํา รวมทั้งผูที่ไดรบั คําสั่งจากนายกฯใหไปปฏิบตั ิ
ราชการเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน และคาใชจายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 10,000 บาท และจากเงินอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
25,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 19,000 บาท
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ 6
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 6 ขนาดสูง 75 เซนติเมตร
ขนาดกวาง 1.5 เมตร จํานวน 1 ตัว เปนครุภัณฑที่ตั้งจาย
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใช
ประจําสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดโดย
คํานึงถึงประโยชนการใชสอย ความเหมาะสม ประหยัด
งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)

จํานวน

20,000 บาท

รวม

44,000 บาท

จํานวน

44,000 บาท

รวม

7,300 บาท

รวม

7,300 บาท

จํานวน

7,300 บาท

45

หนาที่ 79 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น (03)
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก เชน คาเครื่องเขียน
ทุนการศึกษา คาจางเหมาเครื่องเสียง เปนตน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 71 ลําดับที่ 5 ตั้ง
จายจากเงินรายได
โครงการโรงเรียนภาคฤดูรอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อใชเปนคาใชจายตามโครงการโรงเรียนภาคฤดูรอน เชน คา
อุปกรณการเรียนการสอน คาจางครูฝกสอน เปนตน ตั้งจายจาก
เงินรายได
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ใหใชจายตามกิจการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานกลางตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ดังตอไปนี้
(1). คาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษาสําหรับนักเรียนโดยตรงและ
คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง
(2).กิจการตามประเพณี
(3).สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษา
(4).คาใชจายในการสงบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลาง
(5).รายจายอืน่ ๆ ที่กฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 72 ลําดับที่
16 ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 109,000 บาท และตั้งจายจาก
เงินอุดหนุน จํานวน 382,000 บาท
คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)

รวม

1,549,400 บาท

รวม

952,400 บาท

รวม

556,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

491,000 บาท

รวม

396,400 บาท

จํานวน

396,400 บาท

46

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนที่เรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล เปนเงิน 262,350 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง เปนเงิน 134,050
บาท ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน

รวม

597,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

597,000 บาท

จํานวน

597,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและแหลงเรียนรู เปนเงิน 10,000 บาท จะ
ดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 71 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
สวนเกษตรเพื่อการเรียนรูสูเศรษฐกิจพอเพียง เปนเงิน 5,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 71 ลําดับที่ 8 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
สงเสริมและพัฒนาภาษาตางประเทศ เปนเงิน 10,000 บาท ตัง้
จายจากเงินอุดหนุนจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 74 ลําดับที่ 31 ตัง้ จาย
จากเงินอุดหนุน
4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางคและดนตรีพื้นเมือง เปนเงิน 5,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
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ป (2554 -2556) หนาที่ 74 ลําดับที่ 28 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
จัดหาสื่อวัสดุสื่อดนตรีเพื่อการศึกษาและนันทนาการ เปนเงิน
8,600 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 75 ลําดับที่ 33 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
6.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
จัดซื้ออุปกรณเด็กเลนสําหรับนักเรียนปฐมวัย เปนเงิน 5,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 74 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
7.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตามโครงการ
อนุรักษวัฒนธรรมลานนา เปนเงิน 8,000 บาท จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 73
ลําดับที่ 24 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
8.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เปนเงิน 2,000 บาท จะ
ดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 73 ลําดับที่ 25 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน
9.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม เปนเงิน 2,000 บาท จะ
ดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 73 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
10.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการจัดซื้ออุปกรณเด็กเลนสําหรับนักเรียนปฐมวัย เปนเงิน
3,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
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คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 74 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
11.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการจัดหาสื่อหนังสือหองสมุด เปนเงิน 3,000 บาท จะ
ดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 74 ลําดับที่ 30 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน
12.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน เปนเงิน 2,000 บาท จะ
ดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 73 ลําดับที่ 22 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน

13.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เปนเงิน 283,400 บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 71 ลําดับที่ 1 ตัง้ จาย
จากเงินอุดหนุน
14.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เปนเงิน 130,000 บาท ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 71 ลําดับที่ 1 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
15.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดทากาน ตามโครงการ
อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
เปนเงิน 60,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 74 ลําดับที่ 26 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน
16.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดสามหลัง ตาม
โครงการอุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาลและ
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ประถมศึกษา เปนเงิน 60,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 74
ลําดับที่ 26 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

170,000 บาท

รวม

85,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ
จํานวน
พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัข
บา เชน คาวัคซีน คาอุปกรณการฉีดวัคซีน คาตอบแทนผู
ฉีดวัคซีน ยาคุม คาทําหมัน เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 68 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการรณรงคหมูบานปลอดยุงลาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. จํานวน
2554

55,000 บาท

งบดําเนินการ

25,000 บาท

30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการรณรงคหมูบาน
ปลอดยุงลาย เชน คาเงินรางวัลสําหรับหมูบานที่ชนะการ
ประกวด การจัดทําปายประชาสัมพันธ คาเครื่องเขียนแบบ
พิมพ คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพนกําจัดยุง เปนตน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 67 ลําดับที่ 4 ตัง้ จาย
จากเงินรายได
คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปน คาสารเคมีกําจัดยุงและแหลงเพาะพันธุยุง
สําหรับหมูบานในเขต อบต. ตั้งจายจากเงินรายได

รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม

85,000 บาท

รวม
จํานวน

85,000 บาท
35,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน หมูที่ 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554
-2556) หนาที่ 67ลําดับที่ 6 เปนเงิน 10,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุน

50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสถานีอนามัยสันหาว ตาม
โครงการคนหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม เปนเงิน
25,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 67 ลําดับที่ 5 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน

2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสถานีอนามัยสันหาว ตาม
โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธใหมในชุมชน เปน
เงิน 10,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 68 ลําดับที่ 11 ตัง้ จาย
จากเงินอุดหนุน
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2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูที่ 5 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 67ลําดับที่ 6 เปนเงิน 10,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูที่ 7 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 67ลําดับที่ 6 เปนเงิน 10,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูที่ 8 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 67ลําดับที่ 6 เปนเงิน 10,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน หมูที่ 10 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 67ลําดับที่ 6 เปนเงิน 10,000
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการจางงานนักเรียน/นักศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการจางงานนักเรียน/
นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอนเพื่อแกไขปญหา
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 88 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงิน
รายได
โครงการชวยเหลือประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ
ตามที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน ปรากฏในแผนพัฒนา

รวม

313,100 บาท

รวม

313,100 บาท

รวม

263,100 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

53

สามป (2554 -2556) หนาที่ 88 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงิน

รายได
โครงการศูนยเด็กดอยโอกาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายของศูนยเด็กดอยโอกาส อบต.บาน
กลาง เชนเงินทุนการศึกษา เงินทุนยังชีพ คาวัสดุอุปกรณ เปน
ตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 47
ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 90,000 บาท และ
เงินอุดหนุน จํานวน 68,100 บาท
โครงการ อบต.บานกลาง ตานภัยหนาว ประจําปงบประมาณ
จํานวน
พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในโครงการ อบต.บานกลางตานภัย
หนาว เชนคาจัดซื้อผาหม อุปกรณเครื่องกันหนาว เปนตน
ใหแกประชาชนผูประสบภัยหนาว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 88 ลําดับที่ 22 ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต
อิฐ กระเบือ้ ง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก
เหล็กเสน ฯลฯ ตามโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองค
ราชัน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46
ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได

158,100 บาท

35,000 บาท

50,000 บาท
50,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแก
ขาราชการ พนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก ขาราชการ
พนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได
คาจางพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได

รวม

877,000 บาท

รวม

546,000 บาท

รวม
จํานวน

546,000 บาท
429,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

63,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท
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งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและลูกจางประจําที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา
ราชการได ตั้งจายจากเงินรายได
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนการอบรม
ประชุม สัมมนาตางๆ เชน คาลงทะเบียนประชุม
คาธรรมเนียมในการฝกอบรม ประชุมหรือสัมมนา ของ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและลูกจางประจํา คาธรรมเนียมปายยานพาหนะ
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน หรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน 25,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน
25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

รวม

263,000 บาท

รวม
จํานวน

89,000 บาท
3,000 บาท

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

100,000 บาท
40,000 บาท
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หมวดอื่น (03)
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ลูกจางประจํา รวมถึงผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อกิจการขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงิน
รายได จํานวน 10,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 10,000
บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอสราง
ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือจําเปนตอง
บํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกวาเดิม
เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน หองประชุม รั้ว ถนนและ
บรรดาสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่มีวงเงินไมเกินกวา 5,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ตรายาง แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
25,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 19,000 บาท
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สี ปูนซีเมนต
อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน
ฯลฯ สําหรับใชในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบลงทุน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

74,000 าท
44,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

68,000 บาท
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คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ พรอม
อุปกรณเสริม จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาทประกอบดวย
- เครื่องคอมพิวเตอรความเร็วในการประมวลผลไมต่ํากวา 2.6
GHZ. ความจุขอมูลไมต่ํากวา 500 GB. หนวยความจําขนาดไม
ต่ํากวา 2 GB. มีระบบ CD ROM ครบชุด พรอมระบบ
- จอมอนิเตอรขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้ว
- เครื่องสํารองไฟ ความจุในการเก็บไมต่ํากวา 800 VA

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

38,000 บาท

จํานวน

38,000 บาท

รวม

1,344,000 บาท

รวม

30,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต
มีความจําเปนตองใชประจําสํานักงาน ซึ่งสามารถจัดหาไดตาม
ราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอย ความเหมาะสม
ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 79 ลําดับที่ 39
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
บํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางอื่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอสราง
ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ชํารุดเสียหาย หรือ
จําเปนตองบํารุงรักษาเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุด
โทรมกวาเดิม เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน หองประชุม
รั้ว ถนนและบรรดาสิ่งกอสรางอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
งานไฟฟาถนน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

1,314,000 บาท

รวม

52,000 บาท

จํานวน

52,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต
ตามแบบ อบต.บานกลาง ปริมาณงาน ความกวางเฉลี่ย
3.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่
เฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 300.00 ตร.ม. พรอมปาย
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย ซอยบานนางติ๊บ อินตะแกว
สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 8 บานใหมสามหลัง ต.บานกลาง
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 60 ลําดับที่ 41 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพัก หมูที่ 5
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา Dia 0.80 พรอมบอพัก
ตามแบบ อบต.บานกลาง จากหนาบานนางฟอง ธรรมใจ
สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 5 บานทากาน ต.บานกลาง อ.
สันปาตอง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 57 ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

1,262,000 บาท

คาครุภัณฑ
ครุภัณฑอื่น
โครงการไฟกระพริบชนิดใชพลังงานโซลารเซล
เพื่อจัดซื้อพรอมติดตั้งไฟกระพริบชนิดโซลารเซล เพื่ออํานวย
ความปลอดภัยบนทองถนน โดย เปน ชุดโคมไฟกระพริบ ขนาด
30 ซม. จํานวน 161 ดวง โซลารเซล 5 วัตต พรอมติดตัง้ บน
เสาเหล็กขนาด 4 นิ้ว สูง 3 เมตร ทาสีดําสลับขาว จํานวน
4 จุด ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง เปน
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมี
ความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการจราจร ซึ่ง
สามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาดโดยคํานึงถึงประโยชนการใช
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 66 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน

170,000 บาท

400,000 บาท
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โครงการทอระบายน้ํา หมูที่ 1
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
Dia.0.80 ม.พรอมบอพัก ตามแบบ อบต.บานกลาง หนา
บานนายสงวน วงคสุวรรณ - ศูนย อสม. สถานที่ตั้ง
โครงการ หมูที่ 1 บานปวงสนุก ต.บานกลาง อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่
56 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
โครงการปรับปรุงผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
หมูที่ 7
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวทางดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ตามแบบ อบต.บานกลาง ปริมาณงาน ความ
กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 200.00 เมตร
หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมกันไมนอยกวา 600.00 ตร.ม. พรอม
ปายประชาสัมพันธ จํานวน 1 ปาย ถนนสายดงกอม ชวงจาก
บริเวณหนาบานนายวิโรจน อุตะมา – บานทองสุข กันทาดี
สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 7 บานสันหาว ต.บานกลาง
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 59 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูที่ 10 ซอยขางลําเหมืองเสียน้ํา
บวกควาย
เพื่อจายเปนคาเสริมผิวถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.บานกลาง
ปริมาณงาน ความกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย
150.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมกันไม
นอยกวา 450.00 ตร.ม. ซอยขางลําเหมืองเสียน้ําบวกหัว
ควาย สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 10 บานสันกอเก็ต ต.บาน
กลาง
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 62 ลําดับที่ 54 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมูที่ 10 ซอยสวนนายบุญศิลป
ไชยนันต
เพื่อจายเปนคาเสริมผิวถนนลูกรัง ตามแบบ อบต.บานกลาง
ปริมาณงาน ความกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย

จํานวน

335,000 บาท

จํานวน

242,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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175.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมกันไม
นอยกวา 525.00 ตร.ม. ซอยสวนนายบุญศิลป ไชยนันต
สถานที่ตั้งโครงการ หมูที่ 10 บานสันกอเก็ต ต.บานกลาง อ.
สันปาตอง จ.เชียงใหม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 62 ลําดับที่ 53 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

510,000 บาท

รวม

510,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรถจัดเก็บขยะมูลฝอย โดย
จัดเก็บขยะมูลฝอยของหมูบานในเขต อบต.บานกลาง เปน
เงิน 500,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 91 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน
355,000 บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน
145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)

510,000 บาท
500,000 บาท

งบดําเนินการ

โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม เชน คาจัดการฝกอบรม คาอาหาร คาวิทยากร
เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่
91 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวม

30,000 บาท

รวม

30,000 บาท

คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ประจําป
จํานวน
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) ของ อบต.บานกลาง เชน คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล
คาจางเหมาบันทึกขอมูล เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 86 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวม

30,000 บาท

งบดําเนินการ

งบดําเนินการ

รวม

30,000 บาท

298,000 บาท
220,000 บาท
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการงานวันสตรีสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดงานวันสตรีสากล เชน
คาอาหาร คาจัดสถานที่ เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 87 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงิน
รายได
โครงการจัดการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดการฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนทั่วไป เชนการอบรมกฎหมาย การอบรม
คณะกรรมการตางๆ อบรม อสป. เปนตน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 85 ลําดับที่ 91
ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการดําเนินงานของศูนยประสานงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยประสานงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง เชน การจัดการประชุม
การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 89 ลําดับที่ 4 ตั้ง
จายจากเงินรายได
โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับผูมีรายไดนอย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ สําหรับผูมี
รายไดนอยในเขต อบต.บานกลาง เชน คาจัดการฝกอบรม
คาอาหาร คาวิทยากร เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการศูนยผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยผูสูงอายุ
อบต.บานกลาง เชน คาวัสดุอุปกรณประจําศูนย เปนตน

รวม

220,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 87
ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการศูนยเยาวชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายของศูนยเยาวชน อบต.บานกลาง เชน
คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายในการดําเนินการของศูนยฯ เปนตน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 72
ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เชน
การอบรมอาชีพ กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลด
รายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงิน
รายได
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาสตรีในระดับอําเภอ
(กพ.สอ.)เปนเงิน 2,000 บาท จะดําเนินการไดตอ เมื่อไดรบั ความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 47 ลําดับที่ 16 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผูนาํ อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน(อช.) ในระดับอําเภอ เปนเงิน 2,000 บาท จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 48
ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายOTOP ในการจัด

30,000 บาท

20,000 บาท

รวม

78,000 บาท

รวม
จํานวน

78,000 บาท
14,000 บาท
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แสดงและจําหนายOTOP ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดประจําป
เปนเงิน 2,500 บาท จะดําเนินการไดตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 47 ลําดับที่ 12 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน
4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายOTOP ในการจัด
แสดงและจําหนายOTOPงานไมดอกไมประดับ เปนเงิน 2,500
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 47 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอสันปาตอง
เปนเงิน 5,000 บาท จะดําเนินการไดตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 89 ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
จํานวน
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
1 ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 84
ลําดับที่ 84 เปนเงิน 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
5 ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 84

64,000 บาท
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ลําดับที่ 84 เปนเงิน 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
7 ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 84 ลําดับที่ 84 เปนเงิน 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
8 ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 84 ลําดับที่ 84 เปนเงิน 3,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 ตามโครงการจัดทําแผนชุมชน จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 84 ลําดับที่ 84 เปนเงิน 3,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
6.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีและแมบาน หมูที่ 1
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแมบาน จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
เปนเงิน 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
7.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีและแมบาน หมูที่ 5
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแมบาน จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
เปนเงิน 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
8.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีและแมบาน หมูที่ 7
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแมบาน จะ
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ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
เปนเงิน 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
9.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีและแมบาน หมูที่ 8
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแมบาน จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
เปนเงิน 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
10.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมสตรีและแมบาน หมูที่
10 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและแมบาน จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดแลว ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 46 ลําดับที่ 4
เปนเงิน 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
โครงการแขงขันกีฬาตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
บานกลาง เชน คาเงินรางวัล คาของรางวัล คาจัดสถานที่
เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่
89 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได
โครงการคายกีฬาเยาวชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการคายกีฬาเยาวชน เชน
คาอุปกรณ คาวิทยากรเปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(2554 -2556) หนาที่ 72 ลําดับที่ 11 ตั้งจายจากเงิน

รวม

376,000 บาท

รวม

300,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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รายได
โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
จํานวน
2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา
ตามที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เชน คาสมัครเขาแขงขัน คาชุด
กีฬา คาพาหนะ คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง ฯลฯ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 70 ลําดับที่ 21
ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
รวม
วัสดุกีฬา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกตระกรอ
ไมแบตมินตัน ไมตีปงปอง ลูกวอลเลยบอล ลูกเปตอง
ฯลฯ ใหแกหมูบาน / ชุมชน กลุมหรือชมรมตางๆ หรือใชใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบาน
กลาง ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น

120,000 บาท

30,000 บาท
30,000 บาท

รวม

76,000 บาท

รวม
จํานวน

76,000 บาท
15,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตานภัยยาเสพติด
อําเภอสันปาตอง จะดําเนินการไดตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 89 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการฟุตบอลมวลชนอําเภอสันปาตองคัพ จะดําเนินการ
ไดตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดแลวปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่
69 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
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1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
1 ตามโครงการสงเสริมกีฬา(สุขภาพ) จะดําเนินการไดตอ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลวปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 68
ลําดับที่ 13 เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
5 ตามโครงการสงเสริมกีฬา(สุขภาพ) จะดําเนินการไดตอ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 68
ลําดับที่ 13 เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
7 ตามโครงการสงเสริมกีฬา(สุขภาพ) จะดําเนินการไดตอ เมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 68
ลําดับที่ 13 เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
8 ตามโครงการสงเสริมกีฬา(สุขภาพ) จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 ตามโครงการสงเสริมกีฬา(สุขภาพ) จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 68
ลําดับที่ 13 เปนเงิน 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม

339,500 บาท

งบดําเนินการ

รวม

260,000 บาท

คาใชสอย

รวม

260,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น (03)
คาใชจายพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตางๆ
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณและการจางเหมาบริการ ที่ใชใน
การจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีหรือประเพณีตาง ๆ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 93 ลําดับที่ 13 ตั้ง
จายจากเงินรายได
โครงการจัดงานประชาสัมพันธโบราณสถานเวียงทากาน
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประชาสัมพันธ
โบราณสถานเวียงทากาน เชน คาวัสดุอุปกรณ เปนตน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

79,500 บาท

รวม
จํานวน

79,500 บาท
32,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 55 ลําดับที่
11 ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานประเพณียี่เปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณียี่เปง เชน คา
วัสดุอุปกรณ เปนตน เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92 ลําดับที่
3ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
เชน คาอุปกรณในการดําหัวผูสูงอายุ คาจัดสถานที่ เปนตน
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92 ลําดับที่
2 ตั้งจายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ เปนเงิน 3,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 54 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
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2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เปนเงิน 6,000 บาท
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 92 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่น เปนเงิน
3,000 บาท จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 93 ลําดับที่ 7 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน
4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ เปนเงิน 20,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 54 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
1 ตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92
ลําดับที่ 4 เปนเงิน 12,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
5 ตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92 ลําดับที่ 4 เปน
เงิน 7,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
3.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
7 ตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ

จํานวน

47,500 บาท
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กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92
ลําดับที่ 4 เปนเงิน 7,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

4.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
8 ตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (2554 -2556) หนาที่ 92 ลําดับที่ 4 เปนเงิน 12,500
บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
5.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน หมูที่
10 ตามโครงการสงเสริมประเพณีทองถิ่น จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัด
แลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่ 92
ลําดับที่ 4 เปนเงิน 7,500 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

รวม

120,000 บาท

รวม

120,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม
อาคารตางๆ
โครงการกอสรางปายแนะนําสถานที่ทองเทีย่ ว เวียงทากาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคากอสรางปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว เวียงทา
กาน แบบเสา Overhanging พรอมปายแนะนําสถานที่
ทองเที่ยว ขนาด 2.10 X 2.10 ม. ตามแบบ อบต.บานกลาง
สถานที่ตั้งโครงการ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว
โบราณสถานเวียงทากาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 2556) หนาที่ 54 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

120,000 บาท

งบลงทุน

120,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น (03)
โครงการดําเนินการศูนยถา ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
บานกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
เพือ่ จายเปนคาใชจาย ในการดําเนินงานของศูนยถา ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานกลาง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ เปนตน ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556)
หนาที่ 52 ลําดับที่ 34 ตั้งจายจากเงินรายได
คาวัสดุ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชนพันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอกไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ สําหรับปรับปรุงภูมิทศั น

รวม

55,000 บาท

รวม

35,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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บริเวณอาคารสํานักงาน และอาคารสถานทีอ่ ื่นๆ ทีอ่ ยูในความ
รับผิดชอบ ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสํานักงานเกษตรอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการจัดงานวันขาวเหนียวสันปาตอง เปนเงิน 15,000
บาท จะดําเนินการไดตอเมือ่ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ระดับจังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ป (2554 -2556) หนาที่ 53 ลําดับที่ 37 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
ตามโครงการสนับสนุนศูนยอาํ นวยการโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริอําเภอสันปาตอง เปนเงิน 5,000 บาท จะดําเนินการ
ไดตอ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
จังหวัดแลว ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2554 -2556) หนาที่
48 ลําดับที่ 18 ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน

