ข้ อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน

สารบัญ

หน้ า
ส่ วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่ วนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ส่ วนที่ 3
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
ภาคผนวก
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
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ข้ อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน

1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน

2

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
บัดนี้ ถึงเวลาที่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลางจะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้ น
จํานวน 8,104,106.60 บาท
1.1.2 เงินสะสม
จํานวน 3,014,608.14 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
จํานวน 2,826,460.11 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จํานวน 6 โครงการ โครงการรวม
จํานวน 1,061,162,73 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน จํานวน
บาท
2. การบริหารงบประมาณ 2554
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 14,176,168.12 บาท ประกอบด้ วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์

จํานวน 177,198.59
จํานวน
2,795.00
จํานวน
34,671.08
จํานวน
70,582.25
จํานวน 8,418,592.20
จํานวน 5,472,329.00
จํานวน 3,991,532.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3
(3) รายจ่ายจริ ง
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

11,563,762.92
1,300,054.00
4,078,533.00
4,080,715.92
884,160.00
20,000.00
1,200,300.00

บาท ประกอบด้ วย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จํานวน 3,991,532.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
จํานวน 1,924,290.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
2.1 รายรับ
รายรับ
รายได้ จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ จดั เก็บ
รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดภาษีอากร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
รวม

รายรับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

177,198.59
2,795.00
34,671.08
81,320.77
295,985.44

148,000.00
5,000,00.00
20,000.00
45,000.00
218,000.00

170,000.00
3,000.00
40,000.00
87,000.00
300,000.00

8,425,853.68
8,425,853.68

9,112,000
9,112,000

9,000,000.00
9,000,000.00

5,472,329.00
5,472,329.00

5,500,000.00
5,500,000.00

5,800,000.00
5,800,000.00

3,967,532.00
18,161,700.12

14,830,000.00 15,100,000.00

รายจ่ ายจริง
ปี 2554
1,300,054.00
4,078,533.00
4,080,715.92
884,160.00
20,000.00
1,200,300.00
11,563,762.92

ประมาณการ
ปี 2555
1,172,300.00
5,126,200.00
5,529,600.00
1,818,500.00
20,000.00
1,163,400.00
14,830,000.00

2.2 รายจ่ ายตามงบรายจ่ าย
งบ
1.รายจ่ายงบกลาง
2.รายจ่ายงบบุคลากร
3. รายจ่ายงบดําเนินการ
4. รายจ่ายงบลงทุน
5. รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
6. รายจ่ายงบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่ าย

ประมาณการ
ปี 2556
796,000.00
6,729,020.00
5,338,780.00
1,022,800.00
20,000.00
1,193,400.00
15,100,000.00

5

ส่ วนที่ 2
ข้ อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน

6

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ าง ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ 2556 ของ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
ด้ าน / แผนงาน
ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้ านการดําเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
7,927,620.00
125,000.00
3,415,260.00
195,000.00
20,000.00
2,074,720.00
150,000.00
270,000.00
110,000.00
812,400.00
15,100,000.00
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รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00111
4,732,740.00
1,769,560.00
14,700.00
20,000.00
40,000.00
6,577,000.00

00113
881,920.00
463,400.00
5,300.00
1,350,620.00

รวม
5,614,660.00
2,232,960.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
7,927,620.00

00123
110,000.00
15,000.00
125,000.00

รวม
110,000.00
15,000.00
125,000.00

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00121
-

แผนงานการศึกษา
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00211
558,640.00
1,880,820.00
92,400.00
883,400.00
3,415,260.00

00212
-

00214
-

รวม
558,640.00
1,880,820.00
92,400.00
883,400.00
3,415,260.00
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แผนงานสาธารณสุ ข
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00221
-

00223
85,000.00
110,000.00
195,000.00

รวม
85,000.00
110,000.00
195,000.00

00231
-

00232
20,000.00
20,000.00

รวม
20,000.00
20,000.00

00241
555,720.00
640,000.00
879,000.00
2,074,720.00

00242
-

รวม
555,720.00
640,000.00
879,000.00
2,074,720.00

แผนงานสั งคมสงเคราะห์
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

แผนงานเคหะและชุ มชน
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
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แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00251
-

00252
70,000.00
80,000.00
150,000.00

รวม
70,000.00
80,000.00
150,000.00

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00262
220,000.00
50,000.00
270,000.00

00263
-

รวม
220,000.00
50,000.00
270,000.00

00312
-

รวม
-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00311
-
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แผนงานการเกษตร
งบ / งาน
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00321
100,000.00
10,000.00
110,000.00

00322
-

รวม
100,000.00
10,000.00
110,000.00

แผนงาน งบกลาง
งบ / งาน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
รวม

00411
812,400.00

รวม
812,400.00

812,400.00

812,400.00
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ข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ของ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
………………………………
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 87 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิม่ เติม
จนถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
และโดย อนุมตั ิของนายอําเภอเชียงกลาง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า ข้อบัญญัติ เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อ 2. ข้อบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ต้ งั จ่ายเป็ น
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ยอดรวม
ด้ าน / แผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
7,927,620.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
125,000.00
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
3,415,260.00
แผนงานสาธารณสุ ข
195,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์
20,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน
2,074,720.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
150,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
270,000.00
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
110,000.00
ด้ านการดําเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
812,400.00
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
15,100,000.00
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ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี

(ลงนาม)
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง

(ลงนาม )
(นางสาววรรณา บูรศิริรักษ์)
ตําแหน่ง นายอําเภอเชียงกลาง
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ส่ วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สํ านักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบล
งบประมาณรายจ่ าย ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 7,187,000 บาท ประกอบด้ วย
รายจ่ ายประจํา
ตั้งไว้ รวม 7,157,300 บาท แยกเป็ น
1.งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 4,732,740 บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภทเงินเดือน ( ฝ่ ายการเมือง )(521000)
ตั้งไว้ รวม 2,872,680 บาท
(1) เงินเดือนนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล / เงินเดือนรองนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล (210100)
ตั้งไว้ 495,840 บาท เพื่อจ่ายเป็ น เงินเดือนนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล / เงินเดือนรองนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ประกอบด้วย นายก อบต. 1 อัตรา และรองนายก อบต. 2 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 95
(2) เงินค่ าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายกองค์ การบริหารส่ วนตําบล /รองนายกองค์การบริหารส่ วนตําบล
(210200 ) ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
1 อัตรา และรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(3) เงินค่ าตอบแทนพิเศษนายกองค์ การบริ หารส่ วนตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่ วนตําบล (210300)
ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล 1 อัตรา และ รองนายก
องค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หาร
ทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 95
(4) ค่ าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400 ) ตั้งไว้ 82,560 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนเลขานุการ
นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป
(00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 95
(5) ค่ า ตอบแทนสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บล (210600) ตั้ ง ไว้ 2,217,480
บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประกอบด้วย ประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุ การสภา และสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ ว นตําบล ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป 2,001,420 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ 216,060 บาท ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95

15
1.2 ประเภท เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา ) (522000) ตั้งไว้ รวม 1,860,060 บาท แยกเป็ น
(1) เงิ น เดื อ นพนั ก งาน (220100) ตั้ ง ไว้ 1,210,440 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น เดื อ นให้ แ ก่ พ นัก งาน
ส่ วนตําบล ในสํานักงานปลัด จํานวน 7 อัตรา ได้แก่ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล หัวหน้าสํานักงานปลัด
นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป
(00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 95
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 129,780 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
สําหรั บพนักงานส่ วนตําบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุ รการ และเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 95
(3) เงินอืน่ ๆ ของพนักงานส่ วนตําบล (221100) ตั้งไว้ 31,080 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าปรับตาม
คุณวุฒิสาํ หรับพนักงานส่ วนตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ ในส่ วนสํานักงานปลัด ตั้งจ่ ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 -2558 หน้า 95
(4) เงินประจําตําแหน่ ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจํา ตําแหน่งปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บล (นัก บริ ห ารงานอบต.7) อัต ราเดื อ นละ3,500 บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(5) ค่ าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจ (220600) ตั้งไว้ 322,560 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างรายเดือนให้แก่
พนั ก งานจ้า งตามภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล จํา นวน 4 อัต รา ได้แ ก่ พนั ก งานขับ รถยนต์
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย และนักการภารโรง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 255 หน้า 95
(6) เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ างตามภารกิจ (220700) ตั้งไว้ 124,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่า
ครองชี พชัว่ คราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
ป้ องกันและบรรเทาสาธารภัย และนักการภารโรง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)
งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95

2. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว้ รวม 2,144,560 บาท
2.1 ค่ าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ รวม
615,600 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ (310100)
ตั้งไว้ 385,000 บาท แยกเป็ น
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- เงินค่ าตอบแทนให้ แก่ คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้ าง เป็ นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558
หน้า 95
-เงินประโยชน์ ตอบแทนอืน่ เป็ นกรณีพเิ ศษ (โบนัส)ให้ แก่ พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้ าง
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง เป็ นเงิน 355,000 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(2) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้ าที่ อปพร. (310300) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิหน้าที่ของ อปพร.ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110 ) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(3) ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน (310400) ตั้งไว้ 75,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่า
บ้านของสํานักงานปลัด ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(4) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ผมู ้ ีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
หน้า 95
(5) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
2.2 ค่ าใช้ สอย (532000 ) ตั้งไว้ รวม 979,000 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ รวม 374,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ าง ๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม และ
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมหรื อประชุมสัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผูบ้ ริ หาร และ
สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)
งานบริ หารทัว่ ไป ( 00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
- ค่ าจ้ างเหมาบริ การรายเดือน ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน ตําแหน่ ง
แม่บา้ น จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,500 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)
งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
- ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก ารรายเดือ น ตั้ง ไว้ 22,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งเหมาบริ ก ารรายเดื อ น
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์กลางประสานการบริ หารจัดการงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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อําเภอเชี ยงกลาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,500.- บาท รวม 4 เดือน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
-ค่ าจ้ างเหมาบริ การนอนเวรยามรั กษาสถานที่ราชการ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมา
บริ การนอนเวรยามรักษาสถานที่ราชการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
-ค่ า จ้ า งเหมาโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ตั้ ง ไว้ 40,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ่ า งเหมาโฆษณา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของอบต. หรื อกิจกรรม อื่น ๆ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 96
-ค่ าจ้ างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ล้า งอัดรู ป ภาพ
ค่ า จ้า งเหมาแรงงานที่ เ ป็ นครั้ งคราว ค่ า จ้า งเข้า ปก เข้า เล่ ม ค่า จ้า งเหมาถ่ า ยเอกสารฯลฯ
ตั้ ง จ่ า ยจาก เงิ น รายได้ ตามแผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป (00110)งานบริ ห ารทั่ว ไป (00111 ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 96
-ค่ าจ้ างเหมาจัดเก็บขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
ในหมู่บา้ น ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ ายจาก เงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกลู (00244) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 96
(2) ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองพิธีการ (320200) ตั้งไว้ รวม 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ ารั บรอง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่
ไปนิ เทศงานตรวจงานหรื อเยี่ยมชมหรื อผูม้ าทัศนศึ กษาดู งาน,ค่า เลี้ ยงรั บรองในการประชุ มสภาท้องถิ่ นหรื อ
คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งาน
บริ หารทัว่ ไป (00111 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
- ค่ าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
ของขวัญ ของรางวัล หรื อเงิ นรางวัลในการจัดกิ จ กรรม ต่ าง ๆ ที่ จาํ เป็ น ,ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่ อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ สําหรับพิธีการ วันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จาํ เป็ นและมีความสําคัญ ตั้งจ่ ายจาก
เงิ น รายได้ ตามแผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป(00110)งานบริ หารทั่ว ไป(00111)ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี
พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 96
(3) ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ ายอืน่ ๆ ( 320300)
ตั้งไว้รวม 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรื อไปอบรม สัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิ กสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เช่น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 96
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-ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของศู นย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเชียงกลาง และ
ตําบลพญาแก้ว จํานวน 2 ศูนย์ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนงานการเกษตร (00320) งานส่ งเสริ ม
การเกษตร (00321) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 92
-ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน / ระดับตําบล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ น / ระดับตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนา หรื ออบต.สัญจร
หรื อการจัดประชุ มประชาคมแผนชุ มชนและสนับสนุ นการขับเคลื่ อนแผนชุ มชนแบบบูรณาการ ตั้งจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้ม
แข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 92
-ค่ า ใช้ จ่ ายในการจั ดกิจ กรรมการรณรงค์ เ พื่อ แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม ตั้ งไว้ 40,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาสังคม เช่น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาเอดส์ ปั ญหาโรคติดต่อ
การแก้ไขปั ญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน(00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 93
-ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่ าง ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อ
จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตามโครงการอบรมให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ อัค คี ภ ยั และสาธารณภัยต่ า งๆ ให้กบั ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558
หน้า 90
-ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการขับขี่ ปลอดภัยให้กบั ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 90
-ค่ าใช้ จ่ายในงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเขต อบต. เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย สภาวะฝนทิ้งช่วง
การป้ องกันโรคระบาดในพืชไร่ พชื สวน การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ที่พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ ได้รับความ
เสี ยหาย ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนและระงับอัคคีภยั (00123 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 90
-ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานลําไย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายในการจัดงานลําไยเชิงท่องเที่ยว เพื่อส่ งเสริ ม
การประชาสัมพันธ์ลาํ ไยคุณภาพดี ตาํ บลเชี ยงกลาง และตําบลพญาแก้ว ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
การเกษตร (00320)งานส่ งเสริ มการเกษตร(00321)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 57
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- ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพเข้ มแข็ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการผลิ ต ปุ๋ ยหมักชี ว ภาพเข้ม แข็ง ตั้ง จ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการเกษตร (00320)งานส่ งเสริ ม
การเกษตร(00321)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 56
- ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการปลูกต้ นไม้ สองข้ างทาง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปลูกต้นไม้สองข้างทาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป
(00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 87
- ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายในการดําเนินการ
กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิ น เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น และอุบตั ิภยั ต่างๆ ให้การช่วยเหลือทันท่วงที ตั้งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น(00223) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 76
- ค่ าใช้ จ่ายในโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรคประชาชนบ้ านกอก หมู่ที่ 8 ตําบลเชี ยงกลาง
ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ ายในโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคประชาชนบ้านกอก หมู่ที่ 8 ตําบล
เชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ข
อื่น(00223) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 71
(4) ประเภท รายจ่ ายเพือ่ บํารุ งรักษา หรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน (320400 ) ตั้งไว้ 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการบํารุ งรั กษาซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่า ยในการบํารุ งซ่ อมแซม
ครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องคอมพิวเตอร์ ,เครื่ องถ่ายเอกสาร,โทรทัศน์,ครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
หรื อซ่ อมแซมวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารทัว่ ไป
(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
2.3 ค่ าวัสดุ (533000 ) ตั้งไว้ รวม 432,960
บาท
(1) ประเภท ค่ าวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ รวม 112,960 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ต่ างๆ ตั้งไว้ 40,960 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ
แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
- ค่ าจัดซื้อนํ้าดื่ม ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อนํ้าดื่มที่ ใช้บริ การผูม้ าติ ดต่ อราชการและ
ใช้ในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)
งานบริ หารทัว่ ไป ( 00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 97
- ค่ าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ และวารสาร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ หรื อวารสาร
ประจําหมู่บา้ นในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางและในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
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เชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 97
(2) ประเภท ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ งานบ้าน
งานครั ว เช่ น ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แปรงถูพ้ืน ไม้กวาด นํ้ายาล้างห้องนํ้า แก้วนํ้า ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
หน้า 97
(3) ประเภท ค่ าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง (330700) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง เช่น ยางนอก ยางใน, แบตเตอรี่ , น็อต,หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 97
(4) ประเภท ค่ าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น (330800 ) ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ที่ใช้ในงานของทางราชการ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
นํ้ามันเครื่ องและนํ้ามันหล่อลื่นอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อเครื่ องยนต์ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป ( 00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 97
(5) ประเภท ค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ( 330900) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์สาํ หรับป้ องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เช่น นํ้ายาพ่นหมอกควัน สารกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสาธารณสุ ข (00220)งานบริ การสาธารณสุ ข
และงานสาธารณสุ ขอื่น (00223) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 97
(6) ประเภทค่ าวัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร
เพื่อช่วยเหลือราษฎร หรื อกลุ่มอาชี พต่าง ๆ หรื อสนับสนุ นโครงการปิ ดทองหลังพระ เช่ น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
อาหารสัตว์ ปุ๋ ยเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการเกษตร (00320) งานส่ งเสริ มการเกษตร (00321)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 97
(7) ประเภทค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต. หรื อกิจกรรม อื่น ๆ ที่ควรเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ เช่น จัดซื้ อ ฟิ ล์มถ่ายรู ป
ถ่าน สี พู่กนั ป้ ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หาร
ทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 97
(8) ประเภทค่ าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400 ) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์, เมาส์ (MOUSE),SOUNDCARD, CD-ROM,โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111 ) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 97
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2.4 ค่ าสาธารณูปโภค ( 534000 ) ตั้งไว้รวม 117,000 บาท
(1) ประเภทค่ าไฟฟ้ า (340100) ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับที่ทาํ การองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลและสถานที่ อื่นๆ ซึ่งอยูใ่ นความดูแลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป(00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558
หน้า 98
(2) ประเภท ค่ าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริ การในสํานักงาน อบต.เชียงกลาง ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 98
(3) ประเภทค่ าไปรษณีย์ ค่ าโทรเลข ค่ าธนาณัติ ค่ าซื้อดวงตราไปรษณียากร (340400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณี ยท์ ี่ใช้ในราชการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั้งจ่ ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทั่ว ไป (00110)งานบริ หารทั่ว ไป(00111)ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี
พ.ศ. 2556-2558 หน้า 98

3. งบลงทุน

ตั้งไว้ รวม 29,700

บาท

3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ ( 541000) ตั้งไว้ รวม 29,700 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (410100) ตั้งไว้ 14,700
บาท
(1.1) ค่ าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลือ่ นกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 2
ตู้ ราคาตูล้ ะ 4,000 บาท เพื่อใช้จดั เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ในส่ วน
สํานักงานปลัด และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้ งั จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่
มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่ าย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป
(00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
(1.2) ค่ าจัดซื้อเก้ าอีท้ ํางาน ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 1,900 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้ อเก้าอี้ทาํ งาน ระดับ
3-6 จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 950 บาท เพื่อใช้งานในส่ วนสํานักงานปลัด และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้ งั จ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่ าย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558
หน้า 97
(1.3) ค่ าจัดซื้อเก้ าอีพ้ นักพิงสู ง ระดับผู้บริ หาร ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้ อเก้าอี้พนัก
ั ฑ์
พิงสู ง ระดับผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,400 บาท เพื่อใช้งานในส่ วนสํานักงานปลัด และเป็ นครุ ภณ
ที่ ต้ งั จ่ ายนอกบัญชี ร าคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่ มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่า วจํา หน่ าย
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 97
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(2) ประเภทครุ ภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง (411100) ตั้งไว้ 15,000 บาท
(2.1) ค่ าจัดซื้อสายยางรถบรรทุกนํา้ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสายยางรถบรรทุกนํ้า
ขนาด 1.50 นิ้ว ยาว 30 เมตร ใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่ วนสํานักงานปลัด และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ต้ งั จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับ
อัคคีภยั (00123 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 97

4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้ รวม 260,000

บาท

4.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท แยกเป็ น
(1) อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2556 และการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ เป็ นเงิน 10,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี วฒั นธรรมจังหวัดน่าน ประจําปี 2556 เป็ นเงิน 20,000 บาท
- โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ประจําปี 2556 เป็ นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 79,84
(2) อุดหนุ นสํ านักงานเกษตรอําเภอเชี ยงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุ นเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่ งเสริ มงานวันลําไยของดี ตาํ บลเชี ยงกลางและตําบลพญาแก้ว ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
การเกษตร (00320)งานส่ งเสริ มการเกษตร(00321)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 54
4.2 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ รวม 210,000 บาท แยกเป็ น
(1) อุดหนุ นกลุ่มอาชี พ บ้ านพญาแก้ ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ ว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุ ดหนุ นเป็ น
ค่าใช้จ่าย ตามโครงการทํานํ้ายาอเนกประสงค์ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250)งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้มแข็งชุ มชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558
หน้า 52
(2) อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้ านผานํา้ ย้ อย หมู่ 5 ต.พญาแก้ ว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการทําแหนม ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 52
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(3) อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้ านชี หมู่ 7 ต.เชียงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเลี้ยงไก่ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน(00250)งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 52
(4) อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้ านงิว้ หมู่ 9 ต.เชียงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุ นเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้ า ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 52
(5) อุดหนุนกลุ่มอาชี พผู้สูงอายุ บ้ านดู่ หมู่ที่ 4 ต.เชี ยงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุ นเป็ น
ค่ า ใช้จ่ า ยตามโครงการตี เ หล็ก ตั้ง จ่ า ยจากเงิ นรายได้ ตามแผนงานสร้ า งความเข้มแข็ง ของชุ ม ชน(00250)
งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้าที่ 52
(6) อุดหนุนกลุ่มอาชีพ บ้ านดู่ หมู่ที่ 4 ต.เชี ยงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเลี้ยงกบ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 52
(7) อุดหนุนกลุ่มอาชี พ บ้ านร่ มไทร หมู่ที่ 12 ต.เชี ยงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุ นเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลี้ยงปลาดุก ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 52
(8) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาํ เภอเชียงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของกลุ่มสตรี อาํ เภอเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 51
(9) อุดหนุนกิง่ กาชาดอําเภอเชียงกลาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ
ผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 80
(10) อุดหนุนเหล่ ากาชาดจังหวัดน่ าน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรเทาทุกข์
ช่ วยเหลือผูป้ ระสบทุกข์ภยั ของประชาชนจังหวัดน่ าน ประจําปี งบประมาณ 2556 ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2556-2558 หน้า 80
(11) อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 10 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข และพัฒนาศักยภาพการดําเนิ นงานของกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ข
และงานสาธารณสุ ขอื่น(00223) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 76
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(12) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลเชียงกลาง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ น งานจัดกิ จ กรรมของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ตํา บลเชี ยงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
สาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น(00223) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 - 2558 หน้า 76
(13) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลพญาแก้ ว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดํา เนิ นงานจัดกิ จ กรรมของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ตํา บลพญาแก้ว ตั้ง จ่ า ยจากเงิ นรายได้ ตามแผนงาน
สาธารณสุ ข (00220) งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น(00223) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 - 2558 หน้า 76

5. งบรายจ่ ายอืน่ (550000) ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท
5.1 ประเภทค่ าจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่ าง ๆ ซึ่งมิใช่ เพื่อการจัดหาหรื อ
ปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่ อสร้ าง (510100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ
องค์ก รกลางหรื อ สถาบัน ที่ เ ป็ นกลางเพื่ อ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสํา รวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ การตามมิ ติ ที่ 2
เพื่อประกอบการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พเิ ศษสําหรับข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 98
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนการคลัง
งบประมาณรายจ่ าย ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 1,350,620 บาท ประกอบด้ วย
ก.รายจ่ ายประจํา
ตั้งไว้ รวม 1,345,320 บาท แยกเป็ น
1.งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ รวม 881,920 บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภทเงินเดือน – ฝ่ ายประจํา (522000) ตั้งไว้ รวม 881,920 บาท ประกอบด้วย
(1) เงินเดือนพนั กงาน (220100) ตั้งไว้ 540,500 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าเงิ นเดื อนให้แก่พนักงาน
ส่ วนตําบลในส่ วนการคลัง จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่ วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินฯ และนักวิชาการ
พัสดุ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110 )งานบริ หารงานคลัง (00113)ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 95
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 74,320
บาท ประกอบด้วย
- เงินเพิ่มค่ าครองชี พชั่ วคราว ตั้งไว้ 70,820 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงิ นเพิ่มค่าครองชี พชัว่ คราวให้กบั
พนักงานส่ วนตําบลในส่ วนการคลัง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(00110) งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 95
- เงินเพิม่ พิเศษสํ าหรับการสู้ รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู ้รบ
(พ.ส.ร.) ให้กบั พนักงานส่ วนตําบลในส่ วนการคลังตําแหน่ งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 290 บาท
รวม 12 เดื อน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารงานคลัง (00113)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 95
(3) ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง (220600) ตั้งไว้ 203,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในส่ วนการคลัง จํานวน 2 อัตรา ในตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี และตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่ จดั เก็บรายได้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(00110) งานบริ หารงานคลัง (00113 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(4) เงินเพิ่มต่ างๆ ของพนักงานจ้ าง (220700) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่ว คราวสํา หรั บ พนัก งานจ้า งตามภารกิ จ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลในส่ ว นการคลัง จํา นวน 2 อัต รา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
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(5) เงินอืน่ ๆ ของพนักงานส่ วนตําบล (221100) ตั้งไว้ 27,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มปรับตาม
วุฒิสาํ หรับพนักงานส่ วนตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ ในส่ วนการคลัง จํานวน 1 คน ตั้งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95

2. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว้ รวม 463,400 บาท แยกเป็ น
2.1 ค่ าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ รวม 323,400 บาท ประกอบด้วย
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ (310100)
ตั้งไว้ 183,400 บาท แยกเป็ น
- เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ (โบนัส) ตั้งไว้ 183,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน
เงิ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)
งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(2) ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน ( 310400 ) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่า
บ้านจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 95
(3) ประเภท เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเงินช่วยเหลือ
การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ ผู ้มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รจากองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลเชี ย งกลาง
ในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110)งานบริ หารงานคลัง (00113)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 95
(4) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ผูม้ ี สิทธิ เบิ กค่ารั กษาพยาบาลจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95
2.2 ค่ าใช้ สอย (532000 ) ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ(320100) ตั้งไว้ 50,000 บาท ประกอบด้วย
- ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น เงินค่าค่าธรรมเนี ยม และ
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรม หรื อประชุมสัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้าง ในหลักสู ตรหรื อ
โครงการต่ าง ๆ ที่ จดั โดยหน่ วยงานอื่ นฯลฯ (ในส่ วนการคลัง 5 อัตรา) ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 -2558 หน้า 96
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(2) ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ ายอืน่ ๆ (320300)
ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการหรื อไปอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องในการเดินทางไปราชการหรื อไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแ ผนงานบริ หารงานทั่ ว ไป(00110)งานบริ หารงานคลั ง (00113)ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามปี
พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 96
2.3 ค่ าวัสดุ (533000 ) ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ าวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้ อวัสดุสาํ นักงาน
สํา หรั บ ใช้ใ นการปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นการคลัง เช่ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น แบบพิ ม พ์สํา หรั บ บันทึ กบัญ ชี ปากกา
กระดาษ แฟ้ ม ดิ น สอฯลฯ เป็ นต้ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทั่ว ไป (00110)
งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
(2) ประเภท ค่ าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่ น แผ่ น ดิ ส ก์,เมาส์ (MOUSE),SOUNDCARD,CD-ROM,โปรแกรมและวัส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นต้น ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง
(00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 หน้า 97

3. งบลงทุน (540000)

ตั้งไว้ รวม 5,300 บาท แยกเป็ น

3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ รวม 5,300 บาท ประกอบด้ วย
(1) ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน ( 410100 ) ตั้งไว้ 5,300 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 7
จํานวน 1 ตัว โดยใช้ราคาท้องตลาดตัวละ 5,300 บาท เพื่อใช้ในส่ วนการคลัง และเป็ นครุ ภณั ฑ์ที่ต้ งั จ่ายนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ ายจากเงิน
รายได้ ตามแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558 หน้า 97
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนโยธา
งบประมาณรายจ่ าย ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 2,054,720 บาท ประกอบด้ วย
รายจ่ ายประจํา
ตั้งไว้ รวม 1,175,720 บาท
1.งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 555,720 บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภท เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา ) (522000) ตั้งไว้ 555,720 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 312,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตําบล
ในส่ วนโยธา จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่ วนโยธา และนายช่างโยธา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
เคหะและชุ ม ชน (00240) งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ เคหะและชุ มชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 95
(2) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
สําหรับพนักงานส่ วนตําบล ดังนี้
- เงินเพิ่มค่ าครองชี พชั่ วคราว ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นเพิ่มค่ าครองชี พชั่วคราว ตําแหน่ ง
นายช่างโยธา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95
(3) ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง (220600) ตั้งไว้ 183,720 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ดังนี้
- พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ตั้ ง ไว้ 183,720 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ้า งรายเดื อ นให้ก ับ พนัก งานจ้า ง
ตามภารกิจ ตําแหน่ ง ผูช้ ่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ ง ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ( 00241 )ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556- 2558 หน้า 95
(4) เงินเพิ่มต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง (220700) ตั้งไว้ 41,400 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นเพิ่มค่าครองชี พ
ชัว่ คราวสําหรับพนักงานจ้าง ดังนี้
- พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตั้งไว้ 41,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95
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2. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว้ รวม 620,000 บาท แยกเป็ น
2.1 ค่ าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ 200,000 บาท
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ (310100)
ตั้งไว้ 124,000 บาท
(1.1) เงิ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษ (โบนัส) ตั้งไว้ 124,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 95
(2) ประเภทค่ าเช่ าซื้อบ้ าน (310400 ) ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าซื้ อบ้านให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ
เบิกค่าเช่าซื้ อบ้านจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ในส่ วนโยธา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
เคหะและชุ ม ชน (00240) งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ เคหะและชุ ม ชน (00241)ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี
พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95
(3) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2556 - 2558 หน้า 95
2.2 ค่ าใช้ สอย (532000 ) ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็ น
- ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ลงทะเบี ย นต่ า งๆ ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมหรื อประชุมสัมมนาของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2556 - 2558 หน้า 96
(2) ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ ายอืน่ ๆ ( 320300)
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไป
ราชการหรื อไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเช่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายานพาหนะ
ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 96
2.3 ค่ าวัสดุ (533000 ) ตั้งไว้ รวม 270,000 บาท
(1) ประเภท ค่ าวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสาํ นักงานต่างๆ
เช่ น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษกราฟ วัสดุอุปกรณ์ในการเขียนแบบ ปากกา แฟ้ ม ดินสอฯลฯ ตั้งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 97
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(2) ประเภท ค่ าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าและ
วิทยุต่าง ๆ เช่น โคมไฟฟ้ าพร้อมขาหรื อก้าน สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า บาลาสไฟฟ้ า สตาร์ ทเตอร์ เครื่ องมือช่าง
ไฟฟ้ า ฯลฯ เพื่อใช้ในการติ ดตั้งหรื อส่ วนที่ ชาํ รุ ดเสี ยหายในสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลและไฟฟ้ า
สาธารณะของหมู่บา้ นในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)งานบริ หารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ เคหะและชุ ม ชน(00241)ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี พ.ศ.2556-2558
หน้า 97
(3) ประเภทค่ าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์, เมาส์ (MOUSE),SOUNDCARD,CD-ROM,โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 97
(4) ประเภท ค่ าวัสดุก่อสร้ าง (330600 ) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น
ท่อระบายนํ้า หรื ออุปกรณ์ประปา ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐ หรื อซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 97
(5) วัสดุประปา (331700) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุประปาสําหรับซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขาที่ชาํ รุ ดและสนับสนุนการดําเนินงานหมู่บา้ นขยายผลโครงการปิ ดทองหลังพระในพื้นที่ ตั้งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 97
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค ( 534000 ) ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท
(1) ประเภท ค่ าไฟฟ้ า (340100) ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาธารณะส่ วน เกินสิ ทธิ์
ร้อยละ 10 ของหมู่บา้ นในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงาน
เคหะและชุ มชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2556-2558 หน้า 98

3.งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 879,000

บาท

3.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ รวม 39,000 บาท ประกอบด้ วย
(1) ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ ( 410600 ) ตั้งไว้ 20,000 บาท
- ค่าจัดซื้อตูโ้ หลดเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูโ้ หลดเซ็นเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ตูโ้ หลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส เมนเซอร์ กิตเบรกเกอร์ เซอร์ กิตเบรก
เกอร์ เสาหลักดิ น สายเมนไฟฟ้ า เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์การบริ หารส่ วนตําบล และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้ งั จ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ ายจาก
อุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 98
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(2) ครุ ภัณฑ์ ก่อสร้ าง ( 410500 ) ตั้งไว้ 19,000 บาท
- ค่าจัดซื้ อเครื่ องตบดิ น ตั้งไว้ 19,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องตบดิน จํานวน 1 เครื่ อง
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย เครื่ องยนต์เบนซิ น นํ้าหนักของเครื่ องตบดินไม่ต่าํ กว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัด
ไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็ วในการตบไม่ น้อยกว่า 5,000 ครั้ งต่อนาที เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่ต้ งั จ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ประจําปี 2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 98
3.2 ค่ าที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ าง (542000) ตั้งไว้ รวม 840,000 บาท แยกเป็ น
3.2.1 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ รวม 840,000 บาท แยกเป็ น
(1) ค่ าจ้ างเหมาขุดหลุมขยะ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาขุดหลุมขยะ
บ้านเกวต หมู่ ที่ 6 ตําบลพญาแก้ว จํานวนเงิ น 15,000 บาท, บ้านดู่ หมู่ที่ 4 จํานวนเงิ น 10,000 บาท และ
บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตําบลเชียงกลาง จํานวนเงิน 15,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร
ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 12/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู (00244) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2556-2558 หน้า 38
(2) โครงการก่ อสร้ างถนนลูกรั งเข้ าสู่ พืน้ ที่ทําการเกษตร บ้ านดู่ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 200,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่ทาํ การเกษตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวโดยรวม 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรื อมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 13/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุ นทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุ มชน (00240)
งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 35
(3) โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ ไผ่ บ้ านกอก หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดมีไหล่ทาง
หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เลขที่
14/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 32
(4) โครงการปรั บปรุ งถนนลูกรั งเข้ าสู่ พืน้ ที่ทําการเกษตร บ้ านสบกอน หมู่ที่ 13 ตั้งไว้
160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ พ้นื ที่ทาํ การเกษตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวโดยรวม 800
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 15/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 37
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(5) โครงการก่ อ สร้ างท่ อ ลอดเหลี่ ย มคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก บ้ า นเกวต หมู่ ที่ 6 ตั้ง ไว้
230,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าก่ อสร้ างท่ อลอดเหลี่ ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 1.80 เมตร ยาว 4 เมตร
สู ง 1.80 เมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เลขที่ 16/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25562558 หน้า 49

3.2 ค่ าที่ดนิ และสิ่ งก่ อสร้ าง (542000) ตั้งไว้ รวม 840,000 บาท แยกเป็ น
3.2.1 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ รวม 840,000 บาท แยกเป็ น
(1) ค่ าจ้ างเหมาขุดหลุมขยะ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาขุดหลุมขยะ
บ้านเกวต หมู่ ที่ 6 ตําบลพญาแก้ว จํานวนเงิ น 15,000 บาท, บ้านดู่ หมู่ที่ 4 จํานวนเงิ น 10,000 บาท และ
บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตําบลเชียงกลาง จํานวนเงิน 15,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร
ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 12/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป
ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู (00244) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2556-2558 หน้า 38
(2) โครงการก่ อสร้ างถนนลูกรั งเข้ าสู่ พืน้ ที่ทําการเกษตร บ้ านดู่ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 200,000
บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ พ้ืนที่ทาํ การเกษตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวโดยรวม 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรื อมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 13/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุ นทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุ มชน (00240)
งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 35
(3) โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ ไผ่ บ้ านกอก หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดมีไหล่ทาง
หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เลขที่
14/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 32
(4) โครงการปรั บปรุ งถนนลูกรั งเข้ าสู่ พื้นที่ทําการเกษตร บ้ านสบกอน หมู่ที่ 13 ตั้งไว้
160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ พ้นื ที่ทาํ การเกษตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวโดยรวม 800
เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชี ยงกลาง เลขที่ 15/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 37
(5) โครงการก่ อ สร้ างท่ อ ลอดเหลี่ ย มคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก บ้ า นเกวต หมู่ ที่ 6 ตั้ ง ไว้
230,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าก่ อสร้ างท่ อลอดเหลี่ ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก กว้าง 1.80 เมตร ยาว 4 เมตร
สู ง 1.80 เมตร ตามแบบรู ปรายการขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เลขที่ 16/2555 ตั้งจ่ ายจากอุดหนุน
ทั่วไป ตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้ าถนน (00242) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25562558 หน้า 49
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณรายจ่ าย ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 3,695,260 บาท ประกอบด้ วย
รายจ่ ายประจํา
ตั้งไว้ รวม 3,602,860 บาท
1.งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ รวม 558,640 บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภท เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา ) (522000) ตั้งไว้ รวม 558,640 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 165,240 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตําบล
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210)งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(2) เงินเพิ่มต่ างๆของพนักงาน (221100) ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
สําหรับพนักงานส่ วนตําบลตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ครู ผดู ้ ูแลเด็ก 3 อัตรา ในส่ วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(3) เงินอืน่ ๆ ของพนักงานส่ วนตําบล (221100) ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าปรับตามคุณวุฒิ
สําหรั บพนักงานส่ วนตําบลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลฯลฯ ในส่ วนการศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯลฯ
จํานวน 1 อัตรา ครู ผดู ้ ูแลเด็ก 3 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(4) ค่ าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจ (220600) ตั้งไว้ 80,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ และครู ผชู ้ ่วยผูด้ ูแล
เด็กเล็กเด็กอนุ บาลและปฐมวัย จํานวน 5 อัตรา ในส่ วนที่ ได้รับจากการจัดสรร ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 –
2558 หน้า 95
(5) เงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง(220700) ตั้งไว้ 62 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
สําหรับพนักงานจ้าง ในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กฯ และครู ผชู ้ ่วยผูด้ ูแลเด็กเล็กเด็กอนุ บาลและปฐมวัย
จํานวน 5 อัตรา ในส่ วนที่ ได้รับจากการจัดสรร ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
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2. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว้ รวม 2,110,820 บาท แยกเป็ น
2.1 ค่ าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ รวม 350,000 บาท
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (310100) ตั้งไว้
300,000 บาท แยกเป็ น
- เงินประโยชน์ ตอบแทนอืน่ เป็ นกรณีพิเศษ (310100) ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่ นสํ า หรั บพนั ก งานส่ วนตํ า บ ล ครู ผู ้ ดู แลเด็ ก พนั ก งา นจ้ า ง ตั้ งจ่ ายจากเงิ น ร ายไ ด้
ตามแผนงานการศึ ก ษา (00210) งานบริ ห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒ นาสามปี
พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
(2) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ผมู ้ ีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556–2558
หน้า 95
(3) ประเภทเงินค่ าเช่ าบ้ า น (310400) ตั้งไว้
30,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่ าเช่ าบ้า นให้แก่ ผูม้ ี สิท ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 95
2.2 ค่ าใช้ สอย (532000 ) ตั้งไว้ รวม 854,920 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภท รายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ รวม 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าธรรมเนียมและค่ าลงทะเบียนต่ างๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึ กอบรมหรื อประชุมสัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึ กษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับการศึ กษา (00211)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 96
- ค่ าจ้ างเหมาบริการรายเดือน ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือนตําแหน่งผูช้ ่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เดือนละ5,500 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานตามแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
หน้า 96
(2) ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ ายอืน่ ๆ ( 320300)
ตั้งไว้ รวม 330,000 บาท เพือ่ จ่ ายเป็ น
- ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ั นาเด็กเล็ก
หรื อไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานจ้าง ครู ผูด้ ู แลเด็ก และผูด้ ูแ ลเด็กศูนย์พฒ
เช่ น ค่าเช่ าที่ พกั ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึ กษา(00210)งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 96
- ค่ าใช้ จ่ายในการแข่ งขันกีฬา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่ งเสริ มกีฬา
งานกีฬาและนันทนาการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดขึ้นหรื อการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรี ยน เยาวชน
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หรื อประชาชน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 68
- ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของท้ องถิ่นงานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิน่
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษา ประเพณี กินสโลด (ตีพิ) วันลอยกระทง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
วันผูส้ ู งอายุ ประเพณี ทอ้ งถิ่น (ทานก๋ วยสลาก) และประเพณี ทอ้ งถิ่นอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนั น ทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น (00263)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556– 2558 หน้า 62
- ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2556 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษา (00212 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 62
- ค่ าใช้ จ่ายในการจัดประกวดสวดมนต์ สรภัญญะ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะของนักเรี ยนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 68
- ค่ าใช้ จ่ายในโครงการปฏิบัติธรรม ช่ วงเทศกาลเข้ าพรรษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปฏิบตั ิธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ของผูส้ ู งอายุ ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ตั้งจ่ าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 84
- ค่ าใช้ จ่ายในการจัดตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการกิ จกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานสร้ างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250 ) งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 –
2558หน้า 68
- ค่ าใช้ จ่ายการจัดตาม โครงการประกวดศู นย์ เด็กเล็กน่ าอยู่และผู้ดูแลเด็กดีเด่ น ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยูแ่ ละผูด้ ูแลเด็กดีเด่น ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558 หน้า 67
- ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู ้ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา
(00210)งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558
หน้า 68
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- ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการศู นย์ ออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์ออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ตั้งจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 78
(3) ประเภท รายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะหมวดรายจ่ ายอืน
่ ๆ (320300)
โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ รวม 398,920 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าอาหารกลางวันสํ าหรับเด็กเล็กศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านงิว้ ตั้งไว้ 58,240 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 16 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน / ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสาม พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าอาหารกลางวันสํ าหรับเด็กเล็กศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านกอก ตั้งไว้ 72,800บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรั บเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 20 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน / ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าอาหารกลางวันสํ าหรับเด็กเล็กศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านเกวต ตั้งไว้ 145,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 40 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน / ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าอาหารกลางวันสํ าหรับเด็กเล็กศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านผานํา้ ย้ อย ตั้งไว้ 98,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก จํานวนเด็ก 27 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน / ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็ก ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 24,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการพัฒ นาผูด้ ู แ ลเด็ ก เล็ก จํา นวน 8 อัต รา อัต ราคนละ 3,000บาท / ปี ตั้ ง จ่ า ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
2.3 ค่ าวัสดุ (533000 ) ตั้งไว้ รวม 905,900 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภท ค่ าวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว้ รวม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่ าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม
ปากกา ดิ นสอ ฯลฯ ที่ ใช้ใ นการทําหน้าที่ ในองค์การบริ หารส่ วนตํา บล ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงาน
การศึกษา(00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558
หน้า 97
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- ค่ าจัดซื้อหนังสื อวารสารประจําห้ องสมุดประชาชนตําบลและศู นย์ การเรียนรู้ ชุมชนตําบล
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อหนังสื อและวารสารต่าง ๆ ประจําห้องสมุดประชาชนตําบลและศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนตําบล ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
( 00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 68
(2) ประเภท ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว สิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ สําหรั บศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เช่ น แก้วนํ้า แปรงสี ฟัน ผ้าเช็ดมื อ สบู่ แป้ ง จาน
ถ้วยช้อนฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
(3) ประเภท ค่ าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400 ) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์, เมาส์ (MOUSE), SOUNDCARD, CD-ROM, โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึ กษา (00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับการศึ กษา (00211)ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
(4) ประเภทวัสดุอนื่ (331700) ตั้งไว้ รวม 835,900 บาท แยกเป็ น
- ค่ าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 611,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม)
สําหรั บเด็กอนุ บาล - เด็กประถมศึกษาปี ที่ 6 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในเขตพื้นที่ รั บผิด ชอบขององค์การบริ หารส่ วนตํา บลเชี ยงกลาง คื อ โรงเรี ยนบ้า นเกวต,โรงเรี ยนบ้า นกอก
โรงเรี ยนบ้านชี, โรงเรี ยนบ้านหนอง และโรงเรี ยนผานํ้าย้อย จํานวน 5 แห่ ง รวมจํานวน 309 คน อัตรากล่องละ
7.61 บาท จํานวน 260 วัน / ปี ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็ นเงิน 562,380 บาท และตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
เป็ นเงิน 49,008 บาท ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าจัดซื้ออาหารเสริ ม (นม) ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 219,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออาหารเสริ ม
(นม ) สําหรับเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คือ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านงิ้ว ,ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านกอก ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กบ้านเกวต และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผานํ้าย้อย รวม 4 แห่ ง จํานวนเด็ก 103 คน อัตรากล่องละ 7.61บาท
จํานวน 280 วัน/ ปี ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป เป็ นเงิน 201,880 บาท และตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ เป็ นเงิน
17,593 บาท ตามแผนงานการศึ กษา (00210) งานระดับ ก่ อนวัย เรี ยนและประถมศึ กษา (00212) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- ค่ าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ สํ าหรับศู นย์ 5 แห่ ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 5 แห่ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา ( 00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 61
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3.งบลงทุน ตั้งไว้ รวม 92,400 บาท
3.1 ครุ ภณ
ั ฑ์ (541000) ตั้งไว้ รวม 58,800 บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทครุ ภัณฑ์ เครื่ องเล่ นกลางแจ้ ง (411200) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์
การศึ กษาเครื่ องเล่นกลางแจ้งให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านงิ้ว ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
(2) ประเภทครุ ภัณฑ์ สํานักงาน (410100) ตั้งไว้ 33,800 บาท
- ค่ าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกของศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กศู นย์ ฯ (331300) ตั้งไว้
28,000 บาท ขนาด 1.20 เมตร จํานวน 7 ตู ้ ราคาตูล้ ะ 4,000 บาท เพื่อใช้จดั เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลางของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ ง และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่จ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาตามราคาท้องตลาดที่ มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่ าย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานการศึกษา(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558 หน้า 97
- ค่ าจัดซื้อเก้ าอีท้ ํางาน ระดับ 3-6 (331300) ตั้งไว้ 1,900 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้ อเก้าอี้
ทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 950 บาท เพื่อใช้ในส่ วนการศึกษา และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่จ่ายนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์สามารถจัดหาตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานการศึกษา(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558 หน้า 97
- ค่ าจัดซื้อโต๊ ะทํางาน (331300) ตั้งไว้ 3,900 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจัดซื้ อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เพื่อใช้ในส่ วนการศึกษา และเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์
สามารถจัดหาตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา
(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 97
(3) ครุ ภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ าและวิทยุ ( 410600 ) ตั้งไว้ 5,000 บาท
- ค่ าจัดซื้อโทรโข่ ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโทรโข่งใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ที่จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์สามารถจัดหาตามราคาท้องตลาดที่มีครุ ภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวจําหน่าย
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา(00210)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
3.2 ค่ าทีด่ นิ และสิ่ งก่ อสร้ าง (542000) ตั้งไว้ รวม 33,600 บาท
3.2.1 ค่ าติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ ง ตั้งไว้ 33,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตั้ง
มุง้ ลวด ให้กบั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ง ดังนี้
(1) ค่าติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเกวต หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 4,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าติดตั้งมุง้
ลวด ปริ มาณงานบานประตูขนาด 2.00 X 0.80 เมตร จํานวน 2 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.50 X 1.00 เมตร
จํานวน 6 บาน และรวมค่าแรงงานติดตั้ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 61
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(2) ค่าติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเกวต สาขาบ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่า
ติดตั้งมุง้ ลวด ปริ มาณงานบานประตูขนาด 2.00 X 0.80 เมตร จํานวน 3 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.60 X 1.10
เมตร จํานวน 6 บาน และรวมค่าแรงงานติดตั้ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 61
(3) ค่าติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผานํ้าย้อย หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 7,400 บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าติดตั้งมุง้ ลวด
ปริ มาณงานบานประตูขนาด 2.00 X 0.90 เมตร จํานวน 2 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.80 X 1.10 เมตร จํานวน
16 บาน และรวมค่าแรงงานติดตั้ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 61
(4) ค่าติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 8,700 บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าติดตั้งมุง้ ลวด
ปริ มาณงานบานประตูขนาด 2.00 X 1.00 เมตร จํานวน 4 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.80 X 1.10 เมตร จํานวน
14 บาน และรวมค่าแรงงานติดตั้ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 61
(5) ค่าติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านกอก หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 8,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตั้งมุง้ ลวด
ปริ มาณงานบานประตูขนาด 2.00 X 1.00 เมตร จํานวน 2 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.60 X 1.10 เมตร จํานวน
15 บาน บานหน้าต่างขนาด 0.70 X 1.10 เมตร จํานวน 3 บาน และรวมค่าแรงงานติดตั้ง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2555 – 2557 หน้า 61

4. งบเงินอุดหนุน ( 560000) ตั้งไว้ รวม 933,400 บาท แยกเป็ น
4.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่ วนราชการ (610200) ตั้งไว้ รวม 933,400 บาท แยกเป็ น
(1) อุดหนุนค่ าอาหารกลางวัน โรงเรียน ตั้งไว้ 803,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวัน สํา หรั บ นัก เรี ย น สั ง กัด สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง จํานวน 5 โรงเรี ยน ดังนี้
- อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านเกวต ตั้งไว้ 202,800 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล - เด็กประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนเด็ก 78 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน/ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านกอก ตั้งไว้ 166,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล - เด็กประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนเด็ก 64 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน/ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านชี ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล - เด็กประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนเด็ก 50 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน/ปี
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ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556– 2558 หน้า 60
- อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านหนอง ตั้งไว้ 158,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กอนุบาล - เด็กประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวนเด็ก 61 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน/ปี
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา(00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
- อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้ านผานํ้าย้ อย ตั้งไว้ 145,600 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันตามโครงการ
อาหารกลางวัน สํ า หรั บ เด็ ก อนุ บ าล - เด็ ก ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จํา นวนเด็ ก 56 คน อัต ราคนละ 13 บาท
จํานวน 200 วัน/ปี ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 60
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้ านผานํา้ ย้ อย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ภาษาชนเผ่า ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556– 2558 หน้า 65
(3) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านกอก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ตามโครงการเลี้ยงไก่พนั ธุ์
สามสายเลือดเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อส่ งเสริ มรายได้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 63
(4) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้ านเกวต ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ตามโครงการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลาดุก ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 69
(5) อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้ านชี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นตามโครงการปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 63
(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้ านหนอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการ
เลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 63
(7) อุดหนุนโรงเรียนไตรราษฎร์ สามัคคี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับ
ก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 66
(8) อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ตามโครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึ กปฏิบตั ิการทําขนมพื้นบ้านอาหารชุมชน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า
64
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(9) อุดหนุนศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนตําบลพญาแก้ ว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน ตาม
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์ เน็ตศูนย์การเรี ยนรู ้ ตาํ บลพญาแก้ว ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตาม
แผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กาํ หนดระดับ (00214) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 –
2558 หน้า 69
(10) อุดหนุนสํ านักงานเกษตรอําเภอเชี ยงกลาง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุ น ตาม
โครงการสู่ ขวัญข้าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 58
(11) อุดหนุนคลังจังหวัดน่ าน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่ออุดหนุ นเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่ งชาติ ภาค 5 ครั้ งที่ 42 “ น่ านเกมส์ ” ประจําปี 2556 ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2556 – 2558 หน้า 77
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
รายจ่ ายงบกลาง (510000)
รายจ่ ายงบกลาง

ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 812,400

บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสั งคม (110300) ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม ในส่ วนของนายจ้างและลูกจ้าง สําหรับพนักงานจ้างในสังกัดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
เชียงกลาง จํานวน 13 อัตรา ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ให้แก่สาํ นักงานประกันสังคม
จังหวัดน่าน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง ( 00411) ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 94
2. เงินเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่ อ การยัง ชี พ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.2548 จํา นวน 5 คน อัต ราคนละ 500 บาท/ เดื อ น
รวม 12 เดื อ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ตามแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 94
3. เงินสํ ารองจ่ าย (111000) ตั้งไว้ 216,400 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิ นที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรื อกรณี ที่จาํ เป็ นเร่ งด่วนต่าง ๆซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฯลฯ เป็ นต้น ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 94
4. รายจ่ ายตามข้ อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 264,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นทุนการศึ กษาสําหรั บ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล พนักงานจ้าง และข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลาง ที่สมัครและได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 8 คน ตามแนวทาง
ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษา และการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 94
5. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น (กบท.) (120100) ตั้งไว้ 93,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 โดยตั้งสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและ
เงิ นกู้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2556 – 2558 หน้า 94

43
6. เงินสมทบกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นสมทบ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพของประชาชนในเขต องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ
30
ของจํานวนเงินที่ได้รับจัดสรร ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 94
7. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุ มชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลพญาแก้ว โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิ งหาคม 2553 ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 78
8. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุ มชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลเชียงกลาง โดยถือปฏิบตั ิตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20
สิ งหาคม 2553 ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป ตามแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 – 2558 หน้า 78

13

( สํ าเนา )
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้ อบัญญัติ
ครั้งที่ 1 /2555
วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2555
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายจันทร์ จักรอะโน
2
นายใจมา ไชยพรม
3
นายธวัชชัย ใจประสงค์
4
นายกิตินนั ท์ สุ ต๋า
5
นายวรวุฒิ บุญตัน
6
นางสาวพิมผกา เทใหม่
7
นายวริ นทร อิ่นมีกลุ

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
รองประธาน ฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ฯ

ลายมือชื่อ
จันทร์ จักรอะโน
ใจมา ไชยพรม
ธวัชชัย ใจประสงค์
วรวุฒิ บุญตัน
พิมผกา เทใหม่
วริ นทร อิ่นมีกลุ

หมายเหตุ

ไม่มา

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายจันทร์ จักรอะโน ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายจันทร์ จักรอะโน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2556 โดยให้พิจารณาถึง การตั้งรับ –ตั้งจ่ายของทุกหน่วยงานมีความเหมาะสม
หรื อไม่ คิดว่าทุกท่านคงได้ศึกษาร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2556 มาโดยละเอียดแล้ว จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งหาก
ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อจะได้พิจารณา
ต่อไป

14

นายธวัชชัย ใจประสงค์

กล่าวว่า ได้ศึกษาร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 มาโดยละเอียดแล้วและ
เห็นว่า การตั้งรับ – ตั้งจ่าย ในทุกหมวดรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วเห็น
ว่ามีความเหมาะสม เห็นควรให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 ตามเดิม

ทีป่ ระชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิม่ เติม

นายจันทร์ จักรอะโน

เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่ างข้อบัญญัติฯ ประกอบกับไม่มีสมาชิก อบต.
ท่านใดเสนอขอแปรญัตติและจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่ างข้อบัญญัติฯ
ประจําปี พ.ศ.2556 ตามร่ างเดิมหรื อไม่

ทีป่ ระชุม

มีมติ 6 เสี ยง ให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 ตามร่ างเดิม

นายจันทร์ จักรอะโน

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556
ตามร่ างเดิม ผมก็จะรายงานให้ประธานสภา ฯ ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องอื่น ๆ
- ไม่มี

ปิ ดประชุม

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

วริ นทร อิ่นมีกลุ
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
( นายวริ นทร อิ่นมีกลุ )
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ)

จันทร์ จักรอะโน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายจันทร์ จักรอะโน)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ภาคผนวก

ร่ างข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ประมาณการรายจ่ าย ตั้งไว้ 15,000,000 บาท
สํ านักงานปลัด ตั้งไว้

7,621,040 บาท

ส่ วนการคลัง ตั้งไว้

1,360,620 บาท

ส่ วนโยธา

1,345,720 บาท

ตั้งไว้

ส่ วนการศึกษา ตั้งไว้ 4,312,381 บาท
งบกลาง

ตั้งไว้

833,000 บาท

รวมงบประมาณรายจ่ าย 15,472,761 บาท

ภาคผนวก

1
(สํ าเนา)
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เมือ่ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
******************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้ งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาฯ องค์ การบริหารส่ วนตําบลตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ ว

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556
4.2 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อ อบต.เชียงกลาง เป็ น อบต.เชียงกลาง-พญแก้ว
4.3 ขอความเห็นชอบรับมอบภารกิจงานควบคุมไฟป่ าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จากกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
4.4 ขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําชี้แจงแบบรู ปรายการก่อสร้างเมรุ บา้ นม่วง
ม.7 ตําบลพญาแก้ว

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
5.1 .......................................................................................................................
5.2 ......................................................................................................................

2
(สํ าเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เมือ่ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
*************************************
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นายแก้ว ขอดเตชะ
นายคมสัน การิ นทร์
นายนพดล สุ ต๋า
นายกิตตินนั ท์ สุ ต๋า
นายอภิชยั อินทํา
นายใจมา ไชยพรม
นายเล็ก ศิริคาม
นายสุ พจน์ ศิริคาม
นายจันทร์ ศิริคาม
นายทัศน์ ศิริคาม
นายวริ นทร อิ่นมีกุล
นายเย็น บุญตัน
นายบุญส่ ง ขอดเตชะ
นายสุ รกานต์ กุณริ นทร์
นางสาวพิมผกา เทใหม่
นายมานพ เทใหม่
นายผดุง บุญวัน
นางสาวอรวรรณ บุญวัน
นางบัวผิน พงค์ขนั
นายสําราญ กอกัน
นายณัฐวุฒิ บุญวัน
นายธวัชชัย ใจประสงค์
นางวาสนา หน่อท้าว
นายวราวุทธิ์ บุญตัน
นายจันทร์ ศิริคาม

ตําแหน่ ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
แก้ว ขอดเตชะ
คมสันต์ การิ นทร์
นพดล สุ ต๋า
กิตตินนั ท์ สุ ต๋า
อภิชยั อินทํา
ใจมา ไชยพรม
เล็ก ศิริคาม
สุ พจน์ ศิริคาม
จันทร์ ศิริคาม
ทัศน์ ศิริคาม
วริ นทร อิ่นมีกลุ
เย็น บุญตัน
บุญส่ ง ขอดเตชะ
สุ รกานต์ กุณริ นทร์
พิมผกา เทใหม่
มานพ เทใหม่
ผดุง บุญวัน
อรวรรณ บุญวัน
บัวผิน พงค์ขนั
สําราญ กอกัน
ณัฐวุฒิ บุญวัน
ธวัชชัย ใจประสงค์
วาสนา หน่อท้าว
วราวุทธิ์ บุญตัน
จันทร์ ศิริคาม

หมายเหตุ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายสามารถ ขอดเตชะ
นายสาย ขอดเตชะ
นายเทียมทอง เทใหม่
นายสมเกียรติ จักอะโน
จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
นายชาติ ตันกุระ
จ.อ.วโรชัย ใหม่ตา

ตําแหน่ ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ปลัด อบต.
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ลายมือชื่อ
สามารถ ขอดเตชะ
สาย ขอดเตชะ
เทียมทอง เทใหม่
สมเกียรติ จักอะโน
บัณฑิต พรหมรักษ์
ชาติ ตันกุระ
วโรชัย ใหม่ตา

หมายเหตุ

4
(สํ าเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
เมือ่ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
เริ่มประชุม

- เวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นายแก้ว ขอดเตชะ ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เชียงกลาง ได้กล่าวเปิ ดการประชุมตาม ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้ งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
-เรื่ องการขอรับเงินช่วยเหลือศพของผูด้ อ้ ยโอกาสจากหน่วยสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดน่าน ได้แจ้งว่าขณะนี้ยงั ไม่มีงบประมาณจึงแจ้งให้สมาชิกสภา
ทุกท่านทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา
มติที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทีค่ ณะกรรมการทีส่ ภาฯ องค์ การบริหารส่ วนตําบลตั้งขึน้ พิจารณาเสร็จแล้ ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอใหม่ เพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่ องพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ประธานสภา
ด้วยนายก อบต.เชียงกลาง ได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งปรากฏตาม
ข้อบัญญัติ ฯ ที่แจกให้กบั ทุกท่านไปแล้ว รายละเอียดขอเชิญท่านนายก ได้แถลง
ต่อที่ประชุม
นายก อบต.เชียงกลาง
เรี ยนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เชียงกลาง ทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่
นายก อบต. จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ต่อสภา
จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ดังต่อไปนี้

5
1.สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ประมาณการรายรับ ไว้ จํานวน 15,100,000.- บาท และ
ประมาณการรายจ่ ายไว้ จํานวน 15,100,000.- บาท ซึ่ งเป็ นงบประมาณรายจ่ าย เท่ากับ
รายรับและขณะนี้ อบต.เชียงกลาง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 3,014,608.14 บาท

ปลัด อบต.

2.การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณในปี ที่ผา่ นมา แม้วา่ รายรับของ อบต. จะมีจาํ นวนจํากัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ภารกิจ ต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการเพื่อบริ การแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
แต่ อบต.เชียงกลาง ก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วน
ทุกรายการอนึ่งในส่ วนของประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายในร่ างข้อบัญญัติ ฯ
ขอเชิญ ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ช้ ีแจงที่ประชุม
ในร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ได้ประมาณการรายรับ
และประมาณการรายจ่ายดังนี้
ประมาณการรายรับไว้ ท้งั สิ้น 15,100,000 บาท ประกอบด้ วย
1. รายได้ จัดเก็บ ตั้งรับไว้ จํานวน 170,000 บาท แยกเป็ น
- หมวดภาษีอากร
ประมาณการ 170,000 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการ 3,000 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ประมาณการ 40,000 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ประมาณการ 87,000 บาท
2.รายได้ ทรี่ ัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตั้งรับไว้ 9,000,000 บาท
แยกเป็ น
- หมวดภาษีอากร
ประมาณ 9,000,000 บาท
3.รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตั้งรับไว้ 5,800,000 บาท
แยกเป็ น
- หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประมาณ 5,800,000 บาท
4.รายได้ ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ โดยระบุวตั ถุประสงค์ ประมาณการ - บาท
ประมาณการรายจ่ ายไว้ ท้งั สิ้น 15,100,000 บาท โดยแยก เป็ นรายจ่ ายตามหน่ วยงานต่ าง ๆ
ดังนี้
1. สํ านักปลัด ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 7,187,000 บาท แยกเป็ น
1.1 รายจ่ ายประจํา ตั้งไว้ รวม 7,157,300 บาท ดังนี้
(1) งบบุคลากร
ยอดรวม 4,732,740 บาท
(2) งบดําเนินการ
ยอดรวม 2,144,560 บาท
(3) เงินอุดหนุน
ยอดรวม 260,000 บาท
(5) รายจ่ายอื่น
ยอดรวม 20,000 บาท
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1.2 รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 29,700 บาท ดังนี้
- ค่าครุ ภณั ฑ์
ยอดรวม 29,700 บาท
2. ส่ วนการคลัง ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น บาท 1,350,620 แยกเป็ น
2.1 รายจ่ ายประจํา ตั้งไว้ รวม 1,345,320 บาท ดังนี้
(1) งบบุคลากร
ยอดรวม 881,920 บาท
(2) งบดําเนินการ
ยอดรวม 463,400 บาท
(3 ) ค่าสาธารณูปโภค
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
(4) เงินอุดหนุน
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
(5) รายจ่ายอื่น
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
2.2 รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 5,300 บาท ดังนี้
- ค่าครุ ภณั ฑ์
ยอดรวม 5,300 บาท
3. ส่ วนโยธา ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 2,054,720 บาท แยกเป็ น
3.1 รายจ่ ายประจํา ตั้งไว้ รวม 1,175,720 บาท ดังนี้
(1) งบบุคลากร
ยอดรวม 555,720 บาท
(2) งบดําเนินการ
ยอดรวม 620,000 บาท
(3 ) เงินอุดหนุน
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
(4) รายจ่ายอื่น
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
3.2 รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 879,000 บาท ดังนี้
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ยอดรวม 39,000 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ตั้งไว้รวม 840,000 บาท
3.2.1 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ รวม 840,000 บาท แยกเป็ น
(1) ค่าจ้างเหมาขุดหลุมขยะ เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาขุดหลุมขยะ บ้านเกวต หมู่ที่ 6
ตําบลพญาแก้ว จํานวนเงิน 15,000 บาท, บ้านดู่ หมู่ที่ 4 จํานวนเงิน 10,000 บาท
และบ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตําบลเชียงกลาง จํานวนเงิน 15,000 บาท ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร ตั้งไว้ 40,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่ พ้นื ที่ทาํ การเกษตร เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน
ลูกรังเข้าสู่ พ้นื ที่ทาํ การเกษตร บ้านดู่ หมู่ที่ 4 กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวโดยรวม
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ตารางเมตร
ตั้งไว้ 200,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ บ้านกอก หมู่ที่ 8 ตําบลเชียงกลาง
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มไม้ไผ่ ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 105 เมตร ตั้งไว้ 210,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ พ้นื ที่ทาํ การเกษตร บ้านสบกอน หมู่ที่ 3
ตําบลเชียงกลาง เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร
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ทีป่ ระชุม
ประธานสภา

หนา 0.15 เมตร ยาว 800 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,400 ตารางเมตร
ตั้งไว้ 160,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านเกวต หมู่ที่ 6 เพือ่ จ่ายเป็ นค่า
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 4 เมตร
สู ง 1.80 เมตร ตั้งไว้ 230,000 บาท
4. ส่ วนการศึกษา ฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 3,695,260 บาท แยกเป็ น
4.1 รายจ่ ายประจํา
ตั้งไว้ รวม 3,602,860 บาท ดังนี้
(1) งบบุคลากร
ยอดรวม 558,640 บาท
(2) งบดําเนินการ
ยอดรวม 2,110,820 บาท
(3) งบเงินอุดหนุน
ยอดรวม 933,400 บาท
(4) รายจ่ายอื่น
ไม่ได้ต้ งั จ่ายไว้
4.2 รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 92,400 บาท ดังนี้
- ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ตั้งไว้ 108,800 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 33,600 บาท
5. รายจ่ ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม 812,400 บาท แยกเป็ น
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ยอดรวม 140,000 บาท
(2) เงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ยอดรวม 30,000 บาท
(3) เงินสํารองจ่าย
ยอดรวม 216,400 บาท
(4) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ยอดรวม 264,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ยอดรวม 93,000 บาท
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
(6) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ยอดรวม 49,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ยอดรวม 10,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ยอดรวม 10,000 บาท
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งรับ – ตั้งจ่าย ปรากฏตามร่ างเอกสารข้อบัญญัติฯ
ที่แจกให้ทุกท่านนั้นและขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้ศึกษาโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
หากท่านใดมีขอ้ สงสัยขอให้สอบถามได้
ตามที่ ปลัดอบต. ได้ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งรับ – ตั้งจ่าย ทุกรายการในร่ าง
ข้อบัญญัติ ฯ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัย หรื อไม่เข้าใจในส่ วนไหน
ขอให้สอบถามได้ หรื อหากประสงค์จะอภิปราย ก็ขอให้ยกมือเสนอได้
ไม่มีสมาชิกสอบถามเพิ่มเติม หรื ออภิปรายแต่อย่างใด
ต่อไปเป็ นการพิจารณาร่ างข้อบัญญัติ ฯ ในวาระที่ 1 คือ วาระรับหลักการ
ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด เห็นควรรับหลักการแห่งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 โปรดยกมือ
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นายใจมา ไชยพรม
นายวริ นทร อิ่นมีกุล
นายณัฐวุฒิ บุญวัน
นายธวัชชัย ใจประสงค์
นายกิตตินนั ท์ สุ ต๋า
นายบัวผิน พงค์ขนั
นายจันทร์ ศิริคาม
ประธานสภาฯ
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ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ

ทีป่ ระชุม

มีมติรับหลักการเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสี ยง 24 เสี ยง
ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ
ในที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ 7 ท่าน เพื่อแปรญัตติ
เสนอ นายจันทร์ จักรอะโน โดยมีผรู ้ ับรอง 2 ท่าน
คือ 1.นายคมสันต์ การิ นทร์ 2.นายณัฐวุฒิ บุญวัน
เสนอ นายธวัชชัย ใจประสงค์ โดยมีผรู ้ ับรอง 2 ท่าน
คือ 1.นายอภิชยั อินทํา
2.นายสุ พจน์ ยะปัญญา
เสนอ นายกิตตินนั ท์ สุ ต๋า โดยมีผรู ้ ับรอง 2 ท่าน
คือ 1. นางบัวผิน พงค์ขนั 2.นายจันทร์ จักรอะโน
เสนอ นายวริ นทร อิ่นมีกลุ โดยผูม้ ีรับรอง 2 ท่าน
คือ 1.นายจันทร์ จักรอะโน 2.นายเล็ก ศิริคาม
เสนอ นางสาวพิมผกา เทใหม่ โดยมีผรู ้ ับรอง 2 ท่าน
คือ 1. นายณัฐวุฒิ บุญวัน 2. นายมานพ เทใหม่
เสนอนายใจมา ไชยพรม โดยมีผรู ้ ับรอง 2 ท่าน
คือ 1. นางสาวอรวรรณ บุญวัน 2. นางวาสนา หน่อท้าว
เสนอนายณัฐวุฒิ บุญวัน โดยมีผรู ้ ับรอง 2 คน
คือ 1. นายทัศน์ ศิริคาม 2.นายเย็น บุญตัน
ได้นดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแปรญัตติใน วันที่ 20 สิ งหาคม 2555
เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไปและได้กาํ หนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่
2/2555 เพือ่ พิจารณาร่ างข้อบัญญัติ ฯ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 24 สิ งหาคม
2555 เวลา 09.00 น.
ต่อไปก็ประชุมตามระเบียบวาระที่ 4 เพือ่ พิจารณาฯ เริ่ มข้อที่ 4.2 ต่อเลยครับ
4.2 เรื่ องขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อ อบต.เชียงกลาง เป็ น อบต.เชียงกลาง-พญาแก้ว
- มีการลงมติเห็นชอบเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 24 เสี ยง
4.3 เรื่ องขอความเห็นชอบการรับมอบภารกิจงานควบคุมไฟป่ าในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติจากกรมป่ าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
- ได้มีการลงมติให้ยกไปพิจารณาการประชุมในวันที่ 24 สิ งหาคม 2555
4.4 เรื่ องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําชี้แจงรู ปแบบรายการก่อสร้างเมรุ
บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลพญาแก้ว ส่ วนงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างทางหมู่บา้ น บ้านม่วง และบ้านพญาแก้ว
จะสนับสนุนเงินหมู่ละ 100,000 บาท
- มีการลงมติเห็นชอบเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 24 เสี ยง
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ระเบียบวาระที่ 5
นายก อบต.

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
5.1 เรื่ องการใช้รถกูช้ ีพของ อบต.เชียงกลาง จะใช้ได้ในกรณี บาดเจ็บฉุ กเฉิ นเท่านั้น
สําหรับกรณี ที่หมอนัดให้บริ การกับผูเ้ ป็ นอําพาตเท่านั้น
5.2 ฝากสมาชิกสภาทุกท่านได้โปรดช่วยกันเฝ้ าระวังเรื่ องภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก
เมื่อและให้ทุกหมู่บา้ นเตรี ยมรับมือกับภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้น

ปิ ดประชุม

เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นพดล สุ ต๋า ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายนพดล สุ ต๋า)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
(ลงชื่อ) แก้ว ขอดเตชะ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
(นายแก้ว ขอดเตชะ)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
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( สํ าเนา )
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้ อบัญญัติ
ครั้งที่ 1 /2555
วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2555
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายจันทร์ จักรอะโน
2
นายใจมา ไชยพรม
3
นายธวัชชัย ใจประสงค์
4
นายกิตินนั ท์ สุ ต๋า
5
นายวรวุฒิ บุญตัน
6
นางสาวพิมผกา เทใหม่
7
นายวริ นทร อิ่นมีกุล

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ
รองประธาน ฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ ฯ

ลายมือชื่อ
จันทร์ จักรอะโน
ใจมา ไชยพรม
ธวัชชัย ใจประสงค์
วรวุฒิ บุญตัน
พิมผกา เทใหม่
วริ นทร อิ่นมีกลุ

หมายเหตุ

ไม่มา

เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายจันทร์ จักรอะโน ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายจันทร์ จักรอะโน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2556 โดยให้พิจารณาถึง การตั้งรับ –ตั้งจ่ายของทุกหน่วยงานมีความเหมาะสม
หรื อไม่ คิดว่าทุกท่านคงได้ศึกษาร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
2556 มาโดยละเอียดแล้ว จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งหาก
ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเพิม่ เติมก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมเพือ่ จะได้พิจารณา
ต่อไป

11
นายธวัชชัย ใจประสงค์

กล่าวว่า ได้ศึกษาร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 มาโดยละเอียดแล้วและ
เห็นว่า การตั้งรับ – ตั้งจ่าย ในทุกหมวดรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วเห็น
ว่ามีความเหมาะสม เห็นควรให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 ตามเดิม

ทีป่ ระชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

นายจันทร์ จักรอะโน

เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอขอแก้ไขเพิม่ เติมร่ างข้อบัญญัติฯ ประกอบกับไม่มีสมาชิก อบต.
ท่านใดเสนอขอแปรญัตติและจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่ างข้อบัญญัติฯ
ประจําปี พ.ศ.2556 ตามร่ างเดิมหรื อไม่

ทีป่ ระชุม

มีมติ 6 เสี ยง ให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556 ตามร่ างเดิม

นายจันทร์ จักรอะโน

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติให้คงร่ างข้อบัญญัติ ฯ ประจําปี พ.ศ.2556
ตามร่ างเดิม ผมก็จะรายงานให้ประธานสภา ฯ ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องอื่น ๆ
ไม่มี

ปิ ดประชุม

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

วริ นทร อิ่นมีกลุ
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
( นายวริ นทร อิ่นมีกุล )
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ)

จันทร์ จักรอะโน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายจันทร์ จักรอะโน)
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
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(สํ าเนา)
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เมือ่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2555
ณ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
******************************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้ งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
1.1 แจ้ ง เลื่ อ นการเข้า รั บ การอบรมตามโครงการปฐมนิ เ ทศผู ้บ ริ หารท้อ งถิ่ น
รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการ
เลื อ กตั้ง ใหม่ จัง หวัด น่ า น ประจํา ปี 2555 ในวัน ที่ 27-28 สิ ง หาคม 2555
ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เป็ นวันที่ 12-13
กันยายน 2555 สถานที่และเวลาเดิม
1.2 .....................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2
ทีป่ ระชุม

เรื่องรับรองการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา
- มติรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3
ทีป่ ระชุม

เรื่องทีค่ ณะกรรมการที่สภา อบต.ตั้งขึน้ เพือ่ พิจารณาเสร็จแล้ ว
................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
วาระที่ 2 และ วาระที่ 3
4.2 การถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่ า ของกรมป่ าไม้ให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียงกลาง
4.3 ขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุ ภณั ฑ์ ประเภทครุ ภณั ฑ์การศึกษา
จํานวน 20,000 บาท และประเภทครุ ภณั ฑ์กีฬา จํานวน 20,000 บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ เป็ นค่าวัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอืน่ ๆ ( ถ้ ามี )
5.1 ……………………………………………………………………………
5.2 ……………………………………………………………………………
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(สํ าเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เมือ่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2555
ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
*************************************
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล
นายแก้ว ขอดเตชะ
นายคมสันต์ การิ นทร์
นายนพดล สุ ต๋า
นายกิตตินนั ท์ สุ ต๋า
นายอภิชยั อินทํา
นายใจมา ไชยพรม
นายเล็ก ศิริคาม
นายสุ พจน์ ศิริคาม
นายจันทร์ ศิริคาม
นายทัศน์ ศิริคาม
นายวริ นทร อิ่นมีกุล
นายเย็น บุญตัน
นายบุญส่ ง ขอดเตชะ
นายสุ รกานต์ กุณริ นทร์
นางสาวพิมผกา เทใหม่
นายมานพ เทใหม่
นายผดุง บุญวัน
นางสาวอรวรรณ บุญวัน
นางบัวผิน พงค์ขนั
นายสําราญ กอกัน
นายณัฐวุฒิ บุญวัน
นายธวัชชัย ใจประสงค์
นางวาสนา หน่อท้าว
นายวราวุทธิ์ บุญตัน
นายจันทร์ ศิริคาม

ตําแหน่ ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภา
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
สมาชิกสภาฯ

ลายมือชื่อ
แก้ว ขอดเตชะ
คมสันต์ การิ นทร์
นพดล สุ ต๋า
กิตตินนั ท์ สุ ต๋า
อภิชยั อินทํา
ใจมา ไชยพรม
เล็ก ศิริคาม
สุ พจน์ ศิริคาม
จันทร์ ศิริคาม
ทัศน์ ศิริคาม
วริ นทร อิ่นมีกลุ
เย็น บุญตัน
บุญส่ ง ขอดเตชะ
สุ รกานต์ กุณริ นทร์
พิมผกา เทใหม่
มานพ เทใหม่
ผดุง บุญวัน
อรวรรณ บุญวัน
บัวผิน พงค์ขนั
สําราญ กอกัน
ณัฐวุฒิ บุญวัน
ธวัชชัย ใจประสงค์
วาสนา หน่อท้าว
วราวุทธิ์ บุญตัน
จันทร์ ศิริคาม

หมายเหตุ
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายสามารถ ขอดเตชะ
นายสาย ขอดเตชะ
นายเทียมทอง เทใหม่
นายสมเกียรติ จักอะโน
จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์
นายชาติ ตันกุระ
จ.อ.วโรชัย ใหม่ตา

ตําแหน่ ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
ปลัด อบต.
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าสํานักงานปลัด

ลายมือชื่อ
สามารถ ขอดเตชะ
สาย ขอดเตชะ
เทียมทอง เทใหม่
สมเกียรติ จักอะโน
บัณฑิต พรหมรักษ์
ชาติ ตันกุระ
วโรชัย ใหม่ตา

หมายเหตุ
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เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2
ทีป่ ระชุม

(สํ าเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
เมือ่ วัน ที่ 24 สิ งหาคม 2555
ณ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
******************************************
- เวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นายแก้ว ขอดเตชะ ประธานสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียงกลาง ได้กล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
เรื่องแจ้ งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
1.1 แจ้งเลื่อนการเข้ารับการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดน่าน ประจําปี
2555 ในวันที่ 27-28 สิ งหาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เป็ น
วันที่ 12-13 กันยายน 2555 สถานที่และเวลาเดิม
เรื่องรับรองการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา
มติรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2555

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภา อบต.ตั้งขึน้ เพือ่ พิจารณาเสร็จแล้ ว
ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2555 ไปแล้วนั้น ขอเชิญประธานคณะกรรม
การแปรญัตติ ได้เสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุม
นายจันทร์ จักอะโน คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่ างข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมได้มีการศึกษารายละเอียดร่ างข้อบัญญัติรายจ่าย
ประจําปี 2556 ที่เกี่ยวกับการตั้งรายรับ-รายจ่ายของทุกส่ วนทุกหมวดรายจ่ายและทุกโครงการที่ต้ งั จ่าย
ในร่ างข้อบัญญัติเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว และที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเพิม่ เติมของร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 แต่อย่างใด ประกอบกับไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอคําแปร
ญัตติและเห็นชอบให้คงร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ไว้ตามร่ างเดิม
ทีป่ ระชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณา
4.1 การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2556
วาระที่ 2 และ วาระที่ 3

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ทีป่ ระชุม
นายก อบต.
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ

ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ปลัด อบต.

ปลัด อบต.
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เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงตามร่ างเดิม ประกอบไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
คําขอแปรญัตติ ถือว่าสภาเห็นชอบให้ผา่ นวาระที่ 2 ต่อไปเป็ นการพิจารณาในวาระที่ 3 การ
ลงมติ
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556
ประกอบกับไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอคําแปรญัตติ และเห็นชอบให้คงร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ไว้คงเดิม ถือว่าสภาเห็นชอบให้ผา่ นวาระที่ 2
การพิจารณาในวาระที่ 3 เป็ นการลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยง 24 เสี ยง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผมจะได้นาํ เสนอเพือ่ พิจารณาขออนุมตั ินายอําเภอเชียงกลางต่อไป
4.2 เรื่ องการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจควบคุมไฟป่ าของกรมป่ าไม้ให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียงกลาง
มีมติเห็นชอบรับถ่ายโอน ด้วยคะแนนเสี ยง 24 เสี ยง
4.3 เรื่ องขออนุมตั ิโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทครุ ภณั ฑ์กีฬา
จํานวน 20,000 บาท และประเภทครุ ภณั ฑ์การศึกษา 20,000 บาท โอนไปตั้งจ่าย
เป็ นรายการใหม่ เป็ นค่าวัสดุการศึกษา 40,000 บาท
มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยง 24 เสี ยง
เรื่องอืน่ ๆ ( ถ้ ามี )
5.1 เรื่ องการปรับเพิ่มเงินเดือนของ ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ นั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของ อบต.มาก เรื่ องการยกฐานะของ อบต.ให้เป็ นเทศบาล เพื่อเป็ นการแก้ไขภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านการบริ หารงานบุคคลไม่ให้เกิน 40 %
5.2 เรื่ องการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนสายบ้านกอก-บ้านนางฝาง
เป็ นจํานวนเงิน 1,500,000 บาท ได้ประกาศสอบราคาและเปิ ดซองประมูลแล้ว
มีผยู ้ นื่ ซองประมูลตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 830,000 บาท และผูย้ นื่ ซองประมูลสู งสุ ดอยูท่ ี่ 1,459,000
บาท
5.3 การเบิกจ่ายเงินการเข้ารับการฝึ กอบรมสําหรับผูบ้ ริ หารท้องถิ่น รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ซ่ ึงอบรมตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 12-13
กันยายน 2555 ณ โรงแรมเทวราชจังหวัดน่าน ซึ่งการเบิกจ่ายตามความเป็ นจริ งของค่า
โดยสารของรถประจําทาง
5.4 เรื่ องการอุดหนุนงบประมาณส่ วนราชการอื่น จะตั้งทําเรื่ องเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดก่อนจึงจะดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้
หน่วยงานราชการอื่นได้ และจะตั้งไม่เกิน 5 %ของรายได้
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นายก อบต.

ปิ ดประชุม

เรื่ องการบุกรุ กป่ าสงวน หากใครบุกรุ กป่ า ถ้ามีการจับคุมได้ให้นายอําเภอเป็ นผูส้ อบสวน
สิ่ งปลูกสร้างอยูใ่ นเขตป่ าสงวนและที่สาธารณะประโยชน์จะไม่มีสามารถขออนุญาต
และขอบ้านเลขที่ให้ได้
เวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นพดล สุ ต๋า ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายนพดล สุ ต๋า)
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
(ลงชื่อ) แก้ว ขอดเตชะ ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
(นายแก้ว ขอดเตชะ)
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง

(สํ าเนา)
บันทึกการประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2554 ครั้งที่ 2/2554
วันอังคารที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2554
ณ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
*************************************

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นายสามารถ ขอดเดชะ ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเชียงกลาง ได้กล่าวเปิ ดการประชุมตาม ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระชุมแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- การแก้ไขปั ญหาสภาพคล่องด้านการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
- การเฝ้ าระวังการแพร่ ระบาดของเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ สี ตาลในนาข้าว

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา
-มีมติรับรอง-

ระเบียบวาระที่ 3
ที่ประชุม

เรื่องด่ วน(เสนอเพือ่ พิจารณา)
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติร่างข้ อบัญญัติทคี่ ้ างพิจารณา
- การพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3
- ตามที่สภาได้มีมติรับหลักการร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2554 พร้อมกับได้กาํ หนดเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ไปแล้วนั้น
- จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คือ นายคมสันต์ การิ นทร์ ได้แถลงผลการ
พิจารณาให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป
นายคมสันต์ การิ นทร์ - คณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่ างข้อบัญญัติฯ ประจําปี พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมได้มีการศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
การตั้งรับ – ตั้งจ่าย ของทุกหน่วยงาน ทุกหมวดรายจ่าย และทุกโครงการที่ต้ งั จ่ายในร่ าง
ข้อบัญญัติเห็นว่ามีความเหมาะสมและที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเพิม่ เติมร่ างข้อบัญญัติฯ
18
แต่อย่างใด ประกอบกับไม่มี สมาชิก ท่านใดเสนอคําแปรญัตติ จึงเห็นชอบให้คง
ตามร่ างข้อบัญญัติ ฯ ฉบับเดิม จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานสภา

ทีป่ ระชุม
นายก อบต.
ระเบียบวาระที่ 5

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบให้คงตามร่ างข้อบัญญัติฉบับเดิมประกอบกับ
ไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใด เสนอคําแปรญัตติ ถือว่าสภา เห็นชอบ ให้ผา่ นวาระที่ 2
การพิจารณาในวาระที่ 3 เป็ นการลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้
ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 โปรดยกมือ
มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยง 20 เสี ยง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2555 ซึ่งผมจะได้นาํ เสนอนายอําเภอ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- ขออนุมตั ิจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตําบลเชียง
กลาง ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 .00 เมตร งบประมาณ 488,000 บาท
ทางสภาฯได้มอบอํานาจให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของฝ่ ายบริ หาร รับผิดชอบไป พิจารณา
- ทางสภาฯมีความเห็นชอบตรงกันว่า ให้มีการตักหินที่กลางแม่น้ าํ ทั้ง 2 ข้างมาถม
เพือ่ เป็ นการแก้ไขปั ญหาไปก่อน เพราะเป็ นการแก้ปัญหาเร่ งด่วนไปก่อน

ระเบียบวาระที่ 6
นายคมสันต์ การิ นทร์

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
- สมาชิกสภาฯ บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ได้สอบถามเรื่ องการก่อสร้างถนนในหมู่บา้ น สายบ้านดู่
หมู่ที่ 4 ตําบลเชียงกลาง ในปี ต่อไปให้เป็ นถนนคอนกรี ตได้ไหม ให้ยกเรื่ องนี้ไป
พิจารณาในการประชุมสภาครั้งต่อไป

ปิ ดประชุม

เวลา 13.40 น.
(ลงชื่อ)

ณัฐพล ทนันไชย
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายณัฐพล ทนันไชย )
เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง

(ลงชื่อ)

สามารถ ขอดเตชะ
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง

บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิ งหาคม 2554
ณ ห้ องประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลาง
ผู้มาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายคมสันต์ การิ นทร์
นายเทียนทอง เทใหม่
นายจันทร์ จักรอะโน
นายนพดล สุ ต๋า
นายวินยั การิ นทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
กรรมการแปรญัตติ
เลขานุการฯ

ลายมือชื่อ
นายคมสันต์ การิ นทร์
นายเทียนทอง เทใหม่
นายจันทร์ จักรอะโน
นายนภดล สุ ต๋า
นายวินยั การิ นทร์

หมายเหตุ

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติมาครบองค์ประชุมแล้ว นายคมสันต์ การิ นทร์ เป็ นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมได้ รับทราบ
-ไม่มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่ านมา
-ไม่มีเรื่องการพิจารณาร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ดําเนินการแปรญัตติ
-ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง ได้เสนอคณะกรรมการ จํานวน 5 ท่าน ที่ได้
แต่งตั้งไว้แล้ว เพือ่ เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาให้เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายและเกิดประโยชน์อนั
สู งสุ ด มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ต่อประชาชนและองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานกรรมการ

ที่ประชุม

ที่ประชุม
ประธานกรรมการ
แปรญัตติ

ระเบียบวาระที่ 4
แปรญัตติ
ที่ประชุม

ได้จดั ทําร่ างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวขึ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบวาระที่ 1
(รับหลักการ) จึงให้ที่ประชุมพิจารณาร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายข่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 ฉบับนี้หากเห็นว่าควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหรื อโครงการในทางลดหรื อตัด
ทอน รายจ่ายให้ยกประเด็น อภิปรายและขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา
ร่ างข้อบัญญัติฯ โดยรายละเอียดและครบถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ก่อนส่ งมอบให้กบั ประธานสภา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป
14
- ได้ร่วมกันพิจารณาร่ างข้อบัญญัติฯ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง เรื่ องงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ฉบับนี้ ให้คงไว้ ตามร่ างคงเดิม ด้วยเสี ยง 5 คะแนน จากคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน
และไม่มีสมาชิกท่านใดมาขอยืน่ แปรญัตติ
- มติในที่ประชุมเห็นชอบตามร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ร่างข้อบัญญัติคงเดิมทุกรายการ
- เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนอจะแก้ไขร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ข้าพเจ้าจะนําร่ างข้อบัญญัติฯ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
เรื่ องงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งผลการพิจารณาการแปร
ญัตติ เพื่อจะได้แจ้งประธานสภาฯ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางทราบต่อไป ในการ
ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 16 สิ งหาคม 2554
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มีเวลา 11.20 น.

(ลงชื่อ) วินยั การิ นทร์ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายวินยั การิ นทร์)
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

(ลงชื่อ) คมสันต์ การิ นทร์ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายคมสันต์ การิ นทร์ )
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

