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ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

*********************************

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
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ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

          บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้

          1. สถานะการคลัง

              ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดประมาณการรายรับไว จํานวน 26,000,000 บาท

โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และ

ในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 26,000,000 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะ

ดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล

(รายรับเทากับรายจาย) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสม  3,780,034.04  บาท  และเงินทุนสํารองสะสม

คงเหลืออยู  4,493,768.92  บาท

              1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

                    ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีสถานะการเงินดังนี้

                                 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556 

                                1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 23,054,286.18     บาท

                                1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,780,034.04       บาท

                                1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,493,768.92       บาท

                                1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย            จํานวน        (ไมม)ี       โครงการ

รวม (ไมม)ี บาท

                                1.1.5 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน       (ไมม)ี      โครงการ

รวม (ไมม)ี บาท

              1.2 เงินกูคาง จํานวน (ไมมี) บาท

          2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ

              ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางจะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาระกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ

              (1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 23,767,517.76     บาท ประกอบดวย

                     หมวดภาษีอากร จํานวน 331,151.85          บาท

                     หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต จํานวน 63,331.00            บาท

                     หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 97,755.29            บาท

                     หมวดรายไดจากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน - บาท

                     หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 255,701.50          บาท

                     หมวดรายไดจากทุน จํานวน - บาท

                     หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,347,326.12     บาท

                     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 9,672,252.00       บาท

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557



5

              (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   จํานวน - บาท

              (3) รายจายจริง จํานวน 23,610,826.46     บาท 

                     งบกลาง จํานวน 1,848,177.95       บาท

                     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชัวคราว) จํานวน 7,084,850.66       บาท

                     งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) จํานวน 7,205,258.54       บาท

                     งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 2,971,614.31       บาท

                     งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน 2,790,000.00       บาท

                     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จํานวน 1,710,925.00       บาท

              (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน - บาท 

              (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 709,684.75          บาท 

          3. งบเฉพาะการ ไมมี
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          2.1 รายรับ ปงบประมาณ พ.ศ.2557  ประมาณการไว  รวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป 2555 ป 2556 ป  2557 เหตุ

รายไดจัดเก็บเอง

    หมวดภาษีอากร 331,151.85           270,000.00          346,000               

        (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 176,836                105,000               190,000               หนา  29

        (2) ภาษีบํารุงทองที่ 119,851.85           130,000               120,000               หนา  29

        (3) ภาษีปาย 34,464                  35,000                 36,000                 หนา  29

    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 63,331.00             62,000.00            52,000                 

        (1) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 1,160.00               2,000                   2,000                   หนา  29

        (2) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,400.00               2,000                   2,000                   หนา  29

        (3) คาปรับการผิดสัญญา 44,871.00             50,000                 30,000                 หนา  29

        (4) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ   

                ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 15,900.00             8,000                   18,000                 หนา  29

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 97,755.29             25,000.00            60,000                 

        (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 97,755.29             25,000                 60,000                 หนา  29

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - -

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 255,701.50           57,000.00            50,000                 

        (1) คาขายแบบแปลน 21,800.00             55,000.00            45,000.00            หนา  30

        (2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 233,901.50           2,000.00              5,000.00              หนา  30

    หมวดรายไดจากทุน (ยอดรวม) - - -

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 747,939.64       414,000.00      508,000.00      

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่น

    หมวดภาษีจัดสรร

        (1) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 5,231,050.64       6,000,000            8,300,000            หนา  30

        (2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายไดฯ (1 ใน 9) 2,885,337.12       2,400,000            2,400,000            หนา  30

        (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 189,416.28           30,000                 100,000               หนา  30

        (4) ภาษีสุรา 1,414,504.56       1,250,000            1,100,000            หนา  30

        (5) ภาษีสรรพสามิต 2,541,998.21       3,270,000            2,450,000            หนา  30

        (6) คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 510.00                  -                           -                           หนา  30

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป 2555 ป 2556 ป  2557 เหตุ

        (7) คาภาคหลวงแร 45,018.99             53,000                 40,000                 หนา  30

        (8) คาภาคหลวงปโตรเลียม 103,340.51           46,000                 100,000               หนา  30

        (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 2,272.81               2,000                   2,000                   หนา  30

        (10) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

            ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 933,877.00           1,000,000            500,000               หนา  30

    รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให 13,347,326.12     14,051,000.00     14,992,000.00      

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

        (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการ 9,672,252.00       9,500,000            10,500,000          หนา  30

               ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 9,672,252.00       9,500,000.00       10,500,000.00     

23,767,517.76     23,965,000.00     26,000,000.00     

รายรับ

รวม
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          2.2 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 26,000,000          บาท

รายจายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป 2555 ป 2556 ป  2557 เหตุ

จายจากงบประมาณ

    งบกลาง 1,848,177.95 3,166,586 2,369,750            

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ 7,084,850.66 6,451,403 9,154,000            

คาจางชั่วคราว)

    งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,205,258.54 5,402,961 7,528,000            

และหมวดคาสาธารณูปโภค)

    งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 2,971,614.31 3,550,300 4,879,500            

    งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) - - -

    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,710,925.00 1,998,750 2,068,750            

20,820,826.46     20,570,000          26,000,000          

              2.3  รายจายจําแนกตามแผนงาน ยอดรวม 26,000,000          บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป 2555 ป 2556 ป  2557 เหตุ

ดานบริหารทั่วไป (ยอดรวม) 3,036,706.15       8,357,444            11,023,500          

 - แผนงานบริหารทั่วไป 3,036,706.15       8,097,444            10,883,500          

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                       260,000               140,000               

ดานบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 3,482,851             7,375,970            9,886,750            

 - แผนงานการศึกษา 1,552,863             3,723,150            4,564,000            

 - แผนงานสาธารณสุข 193,200                220,000               355,000               

 - แผนงานสังคมสงเเคราะห 183,200                15,000                 15,000                 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,280             2,632,820            3,084,000            

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 586,080                255,000               645,000               

 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 279,500                530,000               1,223,750            

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายจาย

ดาน / แผนงาน

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คําแถลงงบประมาณ
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จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป 2555 ป 2556 ป  2557 เหตุ

ดานการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 1,096,641             1,670,000            2,720,000            

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,096,641             1,120,000            2,550,000            

 - แผนงานการเกษตร 0 110,000               170,000               

 - แผนงานการพาณิชย 0 440,000 -

ดานการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 124,712                3,166,586            2,369,750            

 - แผนงานงบกลาง 124,712                3,166,586            2,369,750            

           2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม(รายจายที่ไมนํามาตั้งงบประมาณ)

จายจาก ป 2555 ป 2556

(เปนเงินบาท) (เปนเงินบาท)

1. เงินจายขาดเงินสะสม  ยอดรวม 2,425,623.00 39,945.00

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 0 0

     นันทนาการ

     1.1.1 งานกีฬาและนันทนาการ 65,158

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     1.2.1. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 494,862 0

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     1.3.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือน 194,000.00

      และระงับอัคคีภัย

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

     1.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ 3,180.00

     1.4.2 งานไฟฟาถนน 536,610

1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1.5.1 งานบริหารงานทั่วไป 1,029,260.00 39,945.00

1.6 แผนงานสาธารณสุข

       1.6.1 งานบริการสาธารณสุข 0

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00

1.8 แผนงานการเกษตร 0.00

1.9 แผนงานสังคมสงเคราะห 99,883

1.10 แผนงานการศึกษา 2,670

2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยอดรวม 0.00

2.7  เงินเบี้ยยังชีพ ฯ

2,425,623.00 39,945.00รวมเงินรายจายทั้งสิ้น

รายการ

ดาน / แผนงาน
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อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

*********************************

สวนที่ 2

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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ดานบริหารงานทั่วไป  (ยอดรวม) 11,023,500           บาท

    แผนงานบริหารทั่วไป 10,883,500           บาท

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000                บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 9,886,750             บาท

    แผนงานการศึกษา 4,564,000             บาท

    แผนงานสาธารณสุข 355,000                บาท

    แผนงานสังคมสงเคราะห 15,000                  บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน 3,084,000             บาท

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 645,000                บาท

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,223,750             บาท

ดานการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 2,720,000             บาท

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,550,000             บาท

    แผนงานการเกษตร 170,000                บาท

    แผนงานการพาณิชย -                            บาท

ดานการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 2,369,750             บาท

    แผนงานงบกลาง 2,369,750             บาท

26,000,000           บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

**************************

ดาน ยอดรวม



รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป  (00111)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

(00112)
งานบริหารงานคลัง  (00113) งาน............ งาน............ รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) 3,953,000 - - - - 3,953,000 สํานักงานปลัดฯ

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) 2,569,000 - 1,132,000 - - 3,701,000 สํานักงานปลัดฯ

สวนการคลัง

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน 510,000 - 305,000 - - 815,000 สํานักงานปลัดฯ

สวนการคลัง

    คาใชสอย 830,000 - 220,000 - - 1,050,000 สํานักงานปลัดฯ

สวนการคลัง

    คาวัสดุ 730,000 - 30,000 - - 760,000 สํานักงานปลัดฯ

สวนการคลัง

    คาสาธารณูปโภค 250,000 - 0 - - 250,000 สํานักงานปลัดฯ

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ 295,500 - 44,000 - - 339,500 สํานักงานปลัดฯ

สวนการคลัง

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน 15,000 - - - - 15,000 สํานักงานปลัดฯ

รวม 9,152,500 - 1,731,000 - - 10,883,500
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน  (00121)
งานเทศกิจ (00122)

งานปองกันภัยฝายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย(00123)
งาน............ งาน............ รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - - - - - -

    คาวัสดุ - - 80,000 - - 80,000 สํานักงานปลัดฯ

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - 60,000 - - 60,000 สํานักงานปลัดฯ

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม - - 140,000 - - 140,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศึกษา  (00210)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการการศึกษา  

(00211)

งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา (00212)
งานระดับมัธยมศึกษา(00213)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ  

(00214)
งาน......... รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) 752,000 - - - - 752,000 สวนการศึกษา

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน 203,000 - - - - 203,000 สวนการศึกษา

    คาใชสอย 155,000 450,000 - 150,000 - 755,000 สวนการศึกษา

    คาวัสดุ 40,000 1,040,000 - - - 1,080,000 สวนการศึกษา

    คาสาธารณูปโภค 50,000 - - - - 50,000 สวนการศึกษา

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ 24,000 - - - - 24,000 สวนการศึกษา

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - -

งบเงินอุดหนุน - 1,690,000 10,000 - - 1,700,000 สวนการศึกษา

รวม 1,224,000 3,180,000 10,000 150,000 - 4,564,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

สาธารณสุข  (00221)
งานโรงพยาบาล (00222)

งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น (00223)

งานศูนยบริการสาธารณสุข  

(00224)
งาน......... รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - - - - - -

    คาวัสดุ - - 100,000 - - 100,000 สํานักงานปลัด

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - 75,000 - - 75,000 สํานักงานปลัด

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - 180,000 - - 180,000 สํานักงานปลัด

รวม - - 355,000 - - 355,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห  (00231)

งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห (00232)
งาน..................... งาน........................ งาน......... รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - - - - - -

    คาวัสดุ - - - - - -

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - - - - -

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - 15,000 - - - 15,000 สํานักงานปลัด

รวม - 15,000 - - - 15,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  (00241)
งานไฟฟาถนน (00242) งานสวนสาธารณะ  (00243)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  (00244)

งานบําบัดน้ําเสีย  

(00245)
รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) 748,000 - - - - 748,000 สวนโยธา

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน 165,000 - - - - 165,000 สวนโยธา

    คาใชสอย 120,000 200,000 - - - 320,000 สวนโยธา

    คาวัสดุ 120,000 - - - - 120,000 สวนโยธา

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ 131,000 - - - - 131,000 สวนโยธา

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 1,600,000 - - - 1,600,000 สวนโยธา

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม 1,284,000 1,800,000 - - - 3,084,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน  (00251)

งานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน (00252)
งาน............ งาน............ งาน............ รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - 590,000 - - - 590,000 สํานักงานปลัด

    คาวัสดุ - - - - - -

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - - - - -

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - 55,000 - - - 55,000 สํานักงานปลัด

รวม - 645,000 - - - 645,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น  (00263)

งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว  

(00264)

งาน............ รวม
              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - 240,000 680,000 - - 920,000 สํานักงานปลัด

    คาวัสดุ - 100,000 - - - 100,000 สวนการศึกษา

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - 100,000 - - - 100,000 สวนการศึกษา

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - 25,000 78,750 - - 103,750 สํานักงานปลัด

รวม - 465,000 758,750 - - 1,223,750
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

งบ/งาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา(00311)

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

(00312)
งาน............ งาน............ งาน............ รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - - - - - -

    คาวัสดุ - - - - - -

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - - - - -

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 2,550,000 - - - 2,550,000 สวนโยธา

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม - 2,550,000 - - - 2,550,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการเกษตร  (00320)

งบ/งาน งานสงเสริมการเกษตร (00321)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

(00322)
งาน............ งาน............ งาน............ รวม

              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบบุคลากร

    เงินเดือน  (ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) - - - - - -

งบดําเนินงาน

    คาตอบแทน - - - - - -

    คาใชสอย - 70,000 - - - 70,000 สํานักงานปลัดฯ

    คาวัสดุ 100,000 - - - - 100,000 สํานักงานปลัดฯ

    คาสาธารณูปโภค - - - - - -

งบลงทุน

    คาครุภัณฑ - - - - - -

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - -

งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม 100,000 70,000 - - - 170,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจาย

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

งบกลาง  (00410)

งบ/งาน งานงบกลาง  (00411) งาน............ งาน............ งาน............ งาน............ รวม
              หนวยงาน             

   เจาของงบประมาณ

งบกลาง

    งบกลาง 2,214,750  -  -  -  - 2,214,750 สํานักงานปลัดฯ

    บําเหน็จ/บํานาญ 155,000  -  -  -  - 155,000 สํานักงานปลัดฯ

รวม 2,369,750 - - - - 2,369,750
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        โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  มาตรา  87  จึงขอตราขอบัญญัติขึ้น

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และโดยอนุมัติของนายอําเภอพาน

        ขอ  1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557"

        ขอ  2  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2556  เปนตนไป

        ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  26,000,000  บาท

        ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไป  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  26,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ดานบริหารทั่วไป 11,023,500       บาท

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,883,500       บาท

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 140,000            บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม 9,886,750         บาท

    แผนงานการศึกษา 4,564,000         บาท

    แผนงานสาธารณสุข 355,000            บาท

    แผนงานสังคมสงเคราะห 15,000              บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน 3,084,000         บาท

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 645,000            บาท

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,223,750         บาท

ดานการเศรษฐกิจ 2,720,000         บาท

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,550,000         บาท

    แผนงานการเกษตร 170,000            บาท

    แผนงานการพาณิชย -                        บาท

ดานการดําเนินงานอื่น 2,369,750         บาท

    แผนงานงบกลาง 2,369,750         บาท

26,000,000       บาท

ยอดรวมแผนงาน

รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

********************************

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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        ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547

        ขอ  7  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

(ลงนาม)

                           อนุมัติ/เห็นชอบ

    (ลงนาม)

ประกาศ  ณ  วันที.่.............................................................      

        (นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ)์

      นายอําเภอพาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

( นายณรงค  ติ๊บแปง)
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  -  รายงานประมาณการรายรับ

  -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

สวนที่ 3

รายงานประมาณการรายรับ

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย



ยอดตาง 

(%)

หมวดภาษีอากร

    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 104,838.00         104,012.00        101,804.00         176,836.00         105,000.00         55.26 190,000.00        

    (2) ภาษีบํารุงทองที่ 106,842.72         120,157.12        121,387.10         119,851.85         130,000.00         108.33 120,000.00        

    (3) ภาษีปาย 30,106.00           33,498.00           32,664.00           34,464.00           35,000.00            97.22 36,000.00           

รวมหมวดภาษีอากร 241,786.72         257,667.12        255,855.10         331,151.85         270,000.00         78.03 346,000.00        

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 

    (1) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย - - 1,030.00             1,160.00             2,000.00              100.00 2,000.00             

    (2) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,400.00             2,400.00             1,300.00             1,400.00             2,000.00              100.00 2,000.00             

    (3) คาปรับการผิดสัญญา 138,419.00         708.00                20,114.30           44,871.00           50,000.00            166.67 30,000.00           

    (4) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6,500.00             8,000.00             - 15,900.00           8,000.00              44.44 18,000.00           

    (5) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - - 1,000.00             - - - -

    (6) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - - 606.25                - - - -

    (7) คาใบอนุญาตอื่น ๆ - - 7,400.00             - - - -

รวมหมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 146,319.00         11,108.00           31,450.55           63,331.00           62,000.00            119.23 52,000.00           
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ประมาณการ

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
หมวดรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ป 2556 ป 2557

รายรับจริง



ยอดตาง 

(%)

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

    (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 47,430.06           24,995.54           57,303.03           97,755.29           25,000.00            41.67 60,000.00           

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 47,430.06           24,995.54           57,303.03           97,755.29           25,000.00            41.67 60,000.00           

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - - - -

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - - - -

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

    (1) คาขายแบบแปลน 103,000.00         126,500.00        64,100.00           21,800.00           55,000.00            122.22 45,000.00           

    (2) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง - - - - - -

    (3) คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 9.00                    - - - - -

    (4) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 44,520.00           1,600.00             5,636.00             233,901.50         2,000.00              40.00 5,000.00             

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 147,529.00         128,100.00        69,736.00           255,701.50         57,000.00            114.00 50,000.00           

หมวดรายไดจากทุน - - - - - - -

รวมหมวดรายไดจากทุน - - - - - - -

หมวดภาษีจัดสรร

    (1) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 4,100,398.28      5,879,968.44     5,368,284.29      5,231,050.64      6,000,000.00      72.29 8,300,000.00     

    (2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายไดฯ (1 ใน 9) 2,281,450.74      2,308,678.23     2,451,031.81      2,885,337.12      2,400,000.00      100.00 2,400,000.00     

    (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,767.95           28,875.88           117,204.30         189,416.28         30,000.00            30.00 100,000.00        

    (4) ภาษีสุรา 1,005,734.33      1,220,116.00     1,292,248.60      1,414,504.56      1,250,000.00      113.64 1,100,000.00     

    (5) ภาษีสรรพสามิต 1,942,022.50      3,263,654.17     3,114,615.76      2,541,998.21      3,270,000.00      133.47 2,450,000.00     

    (6) คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 510.00                - - 510.00                - - -

27

ป 2553 ป 2554 ป 2556

ประมาณการ

ป 2557

รายรับจริง

ป 2555
หมวดรายรับ

ป 2552



ยอดตาง 

(%)

    (7) คาภาคหลวงแร 7,202.49             22,386.03           79,308.91           45,018.99           53,000.00            132.50 40,000.00           

    (8) คาภาคหลวงปโตรเลียม 64,417.29           45,997.84           70,957.62           103,340.51         46,000.00            46.00 100,000.00        

    (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 1,304.59             1,701.86             2,841.47             2,272.81             2,000.00              100.00 2,000.00             

    (10) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 517,208.00         1,037,228.00     517,208.00         933,877.00         1,000,000.00      200.00 500,000.00        

รวมหมวดภาษีจัดสรร 9,977,016.17      13,808,606.45   13,013,700.76    13,347,326.12    14,051,000.00    93.72 14,992,000.00   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 10,074,264.74    7,140,054.00     7,789,308.00      9,672,252.00      9,500,000.00      90.48 10,500,000.00   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,074,264.74    7,140,054.00     7,789,308.00      9,672,252.00      9,500,000.00      90.48 10,500,000.00   

รวมทุกหมวด 20,634,345.69    21,370,531.11   21,217,353.44    23,767,517.76    23,965,000.00    92.17 26,000,000.00   
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ป 2556 ป 2557
หมวดรายรับ

ป 2552 ป 2553 ป 2554

รายรับจริง

ป 2555

ประมาณการ
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,000,000     บาท

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 346,000          บาท

    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 190,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (2) ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 120,000          บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (3) ภาษีปาย จํานวน 36,000             บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  รวม 52,000             บาท

    (1) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000               บาท

ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (2) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000               บาท

ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (3) คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000             บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (4) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 18,000             บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 60,000             บาท

    (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 60,000             บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม -                  บาท

************************** 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม 50,000             บาท

    (1) คาขายแบบแปลน จํานวน 45,000             บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000               บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

รายไดจากทุน รวม - บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,992,000     บาท

    (1) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,300,000       บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ (1 ใน 9) จํานวน 2,400,000       บาท

ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000          บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (4) ภาษีสุรา จํานวน 1,100,000       บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (5) ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,450,000       บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (6) คาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน -                  บาท

ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (7) คาภาคหลวงแร จํานวน 40,000             บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (8) คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 100,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 2,000               บาท

ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

    (10) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน จํานวน 500,000          บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 10,500,000     บาท

    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ  จํานวน 10,500,000     บาท

          ภารกิจถายโอนเลือกทํา

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
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สวนที่ 4

รายงานประมาณการรายจาย

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย



ยอดตาง

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)

    งบบุคลากร

      หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)

        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 294,568.00        297,600.00           458,880.00         536,383.66         598,500.00         116.38  514,260.00        

        ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก - - - - - 100.00  42,120.00           

        ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - - - - - 100.00  42,120.00           

        ประเภทคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 72,000.00           72,000.00             72,000.00           77,341.00           86,500.00            100.00  86,500.00           

        ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 2,320,018.00     2,330,640.00        2,562,358.00      2,907,321.00      3,268,000.00      100.00  3,268,000.00     

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,686,586.00     2,700,240.00        3,093,238.00      3,521,045.66      3,953,000.00      100.00  3,953,000.00     

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 550,000.00        677,109.00           722,520.00         850,861.00         950,500.00         81.24    1,170,000.00     

        ประเภทเงินประจําตําแหนง 42,000.00           42,000.00             42,000.00           42,000.00           42,000.00            19.09    220,000.00        

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 31,522.00           45,000.00             57,680.00           119,452.00         99,500.00            105.29  94,500.00           
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รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ป  2556ป  2555
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ป  2557

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554



ยอดตาง

(%)

        ประเภทคาจางพนักงานจาง 500,000.00        550,020.00           625,324.00         568,245.00         705,500.00         100.00  705,500.00        

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 86,664.00           150,000.00           202,390.00         272,805.00         379,000.00         100.00  379,000.00        

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,210,186.00     1,464,129.00        1,649,914.00      1,853,363.00      2,176,500.00      84.72    2,569,000.00     

      รวมงบบุคลากร 3,896,772.00     4,164,369.00        4,743,152.00      5,374,408.66      6,129,500.00      93.98    6,522,000.00     

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาตอบแทน  

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนก อบต. 54,202.00           70,664.00             70,464.00           93,072.00           50,000.00            100.00  50,000.00           

          ประเภทคาเบี้ยประชุม 72,200.00           56,000.00             48,600.00           - - - -

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,720.00             - - - 20,000.00            100.00  20,000.00           

          ประเภทคาเชาบาน 15,000.00           15,000.00             17,100.00           19,200.00           30,000.00            100.00  30,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 45,361.00           54,368.00             42,101.00           20,437.00           60,000.00            100.00  60,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 6,298.00             68,529.00             12,171.00           150,537.00         100,000.00         200.00  50,000.00           

          เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 298,500.00        290,082.00           367,031.00         380,000.00         215,500.00         71.83    300,000.00        

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 341,189.00        424,803.00           499,309.00         467,644.00         300,000.00         76.92    390,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 527,961.78        146,460.00           542,720.00         225,455.00         260,000.00         260.00  100,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 128,070.50        44,864.00             114,017.80         321,729.60         210,000.00         70.00    300,000.00        

          ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 91,473.00           113,526.00           81,056.00           61,610.00           40,000.00            100.00  40,000.00           
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ป  2557ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ



ยอดตาง

(%)

        คาวัสดุ 

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 166,347.00        97,302.00             156,637.00         105,370.00         100,000.00         100.00  100,000.00        

          ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 19,018.00           5,000.00               5,000.00             12,546.00           5,000.00              25.00    20,000.00           

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 19,162.00           9,948.00               21,595.00           8,330.00             10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทวัสดุกอสราง  27,620.00           224,586.50           94,199.18           65,008.00           80,000.00            50.00    160,000.00        

          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 14,640.00           9,300.00               3,100.00             12,200.00           30,000.00            75.00    40,000.00           

          ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 195,358.40        197,911.00           191,098.00         239,204.00         230,000.00         76.67    300,000.00        

          ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 24,892.00           19,129.00             14,240.00           30,111.00           20,000.00            40.00    50,000.00           

          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 29,410.00           19,999.00             17,235.00           8,130.00             20,000.00            100.00  20,000.00           

          ประเภทวัสดุอื่น 20,738.00           23,996.00             26,745.00           36,445.00           24,000.00            80.00    30,000.00           

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 2,104,160.68     1,891,467.50        2,324,418.98      2,257,028.60      1,804,500.00      87.17    2,070,000.00     

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาสาธารณูปโภค 

        ประเภทคาไฟฟา 60,782.91           66,366.37             74,280.50           94,178.69           100,000.00         66.67    150,000.00        

        ประเภทคาโทรศัพท 25,536.43           30,070.94             28,414.42           38,656.88           40,000.00            50.00    80,000.00           

        ประเภทคาไปรษณีย  16,901.00           9,176.00               13,611.00           14,488.00           20,000.00            100.00  20,000.00           

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 103,220.34        105,613.31           116,305.92         147,323.57         160,000.00         64.00    250,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 2,207,381.02     1,997,080.81        2,440,724.90      2,404,352.17      1,964,500.00      84.68    2,320,000.00     
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557



ยอดตาง

(%)

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ

          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 95,000.00           19,500.00             - 62,000.00           30,000.00            54.05    55,500.00           

          ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง - - - - 40,000.00            100.00  -

          ประเภทครุภัณฑการเกษตร 18,000.00           - 9,700.00             8,200.00             - - -

          ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ - - - - - 100.00  90,000.00           

          ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 34,990.00           - - - - 100.00  12,000.00           

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 39,800.00           - 59,000.00           - - 100.00  38,000.00           

          ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ - - - - - 100.00  100,000.00        

รวมหมวดคาครุภัณฑ 187,790.00        19,500.00             68,700.00           70,200.00           70,000.00            23.69    295,500.00        

      รวมงบลงทุน 187,790.00        19,500.00             68,700.00           70,200.00           70,000.00            23.69    295,500.00        

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)

    งบเงินอุดหนุน

      หมวดเงินอุดหนุน

        ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 25,000.00           25,000.00             30,000.00           35,000.00           - 100.00  15,000.00           

        ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 114,300.00        60,000.00             58,750.00           58,750.00           - - -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 139,300.00        85,000.00             88,750.00           93,750.00           - 100.00  15,000.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 139,300.00        85,000.00             88,750.00           93,750.00           - 100.00  15,000.00           

      รวมงานบริหารงานทั่วไป 6,431,243.02     6,265,949.81        7,341,326.90      7,942,710.83      8,164,000.00      89.20    9,152,500.00     
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557



ยอดตาง

(%)

  งานบริหารงานคลัง (00113)

    งบบุคลากร

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 350,000.00        376,060.00           456,069.44         659,081.00         758,000.00         85.36    888,000.00        

        ประเภทเงินประจําตําแหนง - - - - - 100.00  92,000.00           

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 65,227.00           30,000.00             34,810.00           101,708.00         91,500.00            217.86  42,000.00           

        ประเภทคาจางพนักงานจาง 150,000.00        77,368.00             80,860.00           87,960.00           93,500.00            98.42    95,000.00           

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,800.00           25,000.00             18,000.00           19,530.00           18,000.00            120.00  15,000.00           

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 612,027.00        508,428.00           589,739.44         868,279.00         961,000.00         84.89    1,132,000.00     

      รวมงบบุคลากร 612,027.00        508,428.00           589,739.44         868,279.00         961,000.00         84.89    1,132,000.00     

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาตอบแทน 

          ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนก อบต. - - - - 80,000.00            94.12    85,000.00           

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,040.00               - 21,840.00           10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,200.00             1,400.00               2,000.00             3,200.00             10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 630,026.00        224,812.00           256,888.00         324,356.00         300,000.00         600.00  50,000.00           

          เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 157,500.00        126,000.00           154,680.00         210,000.00         112,000.00         74.67    150,000.00        
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557



ยอดตาง

(%)

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 80,000.00           13,800.00             - 5,520.00             50,000.00            31.25    160,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 46,385.00           22,264.00             65,025.00           43,158.00           50,000.00            100.00  50,000.00           

          ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 4,799.00             - - 4,540.00             5,000.00              50.00    10,000.00           

        คาวัสดุ 

          ประเภทวัสดุสํานักงาน  18,966.00           29,940.00             39,512.00           25,399.95           30,000.00            100.00  30,000.00           

          ประเภทวัสดุอื่น - 9,060.00               - - - - -

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 938,876.00        432,316.00           518,105.00         606,113.95         647,000.00         116.58  555,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 938,876.00        432,316.00           518,105.00         606,113.95         647,000.00         116.58  555,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน - - - - - 100.00  44,000.00           

รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 100.00  44,000.00           

      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  44,000.00           

      รวมงานบริหารงานคลัง 1,550,903.00     940,744.00           1,107,844.44      1,474,392.95      1,608,000.00      92.89    1,731,000.00     

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,982,146.02     7,206,693.81        8,449,171.34      9,417,103.78      9,772,000.00      89.79    10,883,500.00   
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557



ยอดตาง

(%)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - - 30,000.00            100.00  -

        คาวัสดุ 

          ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย - - 178,800.00         14,700.00           30,000.00            100.00  30,000.00           

          ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 1,575.00             10,000.00             - - 20,000.00            40.00    50,000.00           

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 1,575.00             10,000.00             178,800.00         14,700.00           80,000.00            100.00  80,000.00           

      รวมงบดําเนินงาน 1,575.00             10,000.00             178,800.00         14,700.00           80,000.00            100.00  80,000.00           

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ

          ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง 1,575.00             1,495,000.00        - - - - -

          ประเภทครุภัณฑอื่น 75,000.00           40,000.00             40,000.00           60,000.00           60,000.00            100.00  60,000.00           

รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 75,000.00           1,535,000.00        40,000.00           60,000.00           60,000.00            100.00  60,000.00           

      รวมงบลงทุน 75,000.00           1,535,000.00        40,000.00           60,000.00           60,000.00            100.00  60,000.00           

      รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 76,575.00           1,545,000.00        218,800.00         74,700.00           140,000.00         100.00  140,000.00        

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 76,575.00           1,545,000.00        218,800.00         74,700.00           140,000.00         100.00  140,000.00        

38

ประมาณการ

ป  2555 ป  2556 ป  2557ป  2552 ป  2553 ป  2554
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง



ยอดตาง

(%)

แผนงานการศึกษา (00210)

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

    งบบุคลากร

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 109,320.00        116,520.00           130,680.00         153,500.00         378,500.00         126.17  300,000.00        

        ประเภทเงินประจําตําแหนง - - - 29,360.00           - 100.00  86,000.00           

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000.00           18,000.00             9,290.00             152,400.00         86,000.00            204.76  42,000.00           

        ประเภทคาจางพนักงานจาง 400,000.00        337,960.00           211,650.00         48,430.00           255,000.00         100.00  255,000.00        

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 70,440.00           80,000.00             51,900.00           51,900.00           69,500.00            100.72  69,000.00           

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 597,760.00        552,480.00           403,520.00         406,230.00         789,000.00         104.92  752,000.00        

      รวมงบบุคลากร 597,760.00        552,480.00           403,520.00         406,230.00         789,000.00         104.92  752,000.00        

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาตอบแทน 

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 15,960.00           20,000.00            400.00  5,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00           - - - 10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 80,000.00           - 420.00                2,366.00             50,000.00            166.67  30,000.00           

          เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 138,000.00        125,064.00           138,750.00         160,000.00         108,000.00         68.35    158,000.00        

        คาใชสอย 

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 41,500.00           35,400.00             16,200.00           12,200.00           20,000.00            100.00  20,000.00           

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 64,000.00           40,000.00             55,000.00           55,000.00           60,000.00            100.00  -
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ป  2557

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 24,614.00           18,414.00             19,936.00           32,874.00           25,000.00            25.00    100,000.00        

          ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 24,336.53           53,070.00             30,000.00           30,000.00           35,000.00            100.00  35,000.00           

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 14,426.00           7,576.00               7,977.00             29,654.00           10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 17,395.00           19,424.00             19,975.00           19,990.00           20,000.00            100.00  20,000.00           

          ประเภทวัสดุการศึกษา - - - - - - -

          ประเภทวัสดุอื่น 9,230.00             4,906.00               - 5,000.00             5,000.00              50.00    10,000.00           

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 423,501.53        303,854.00           288,258.00         342,084.00         363,000.00         91.21    398,000.00        

      หมวดคาสาธารณูปโภค  

        ประเภทคาไฟฟา 2,136.05             3,591.57               4,539.07             6,897.01             5,000.00              50.00    10,000.00           

        ประเภทคาน้ําประปา 2,356.00             2,028.00               1,698.00             2,406.00             5,000.00              50.00    10,000.00           

        ประเภทคาโทรศัพท - - - - - - 30,000.00           

      รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 4,492.05             5,619.57               6,237.07             9,303.01             10,000.00            20.00    50,000.00           

      รวมงบดําเนินงาน 427,993.58        309,473.57           294,495.07         351,387.01         373,000.00         83.26    448,000.00        

    งบเงินอุดหนุน

      หมวดเงินอุดหนุน

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 5,000.00             - - - - - -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,000.00             - - - - - -

      รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00             - - - - - -
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑสํานักงาน - - - - - 100.00  24,000.00           

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 100.00  24,000.00           

      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  24,000.00           

      รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,030,753.58     861,953.57           698,015.07         757,617.01         1,162,000.00      94.93    1,224,000.00     

  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม)

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 148,342.00        211,796.00           - - - - -

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ - - 255,995.0           309,357.0           600,000.00         133.33  450,000.00        

        คาวัสดุ 

          ประเภทคาอาหารเสริม (นม) 275,777.40        733,328.67           829,179.89         731,667.41         1,300,000.00      130.00  1,000,000.00     

          ประเภทคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 140,000.00        - - - - - -

          ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย - 35,000.00             - - - - -

          ประเภทวัสดุการศึกษา 29,894.00           34,975.00             - - - 100.00  40,000.00           

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 594,013.40        1,015,099.67        1,085,174.89      1,041,024.41      1,900,000.00      127.52  1,490,000.00     

      รวมงบดําเนินงาน 594,013.40        1,015,099.67        1,085,174.89      1,041,024.41      1,900,000.00      127.52  1,490,000.00     
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ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557

รายจายจริง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

    งบเงินอุดหนุน

      หมวดเงินอุดหนุน

        ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ 1,126,900.00     1,162,900.00        1,185,300.00      1,157,800.00      1,240,000.00      73.37    1,690,000.00     

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,126,900.00     1,162,900.00        1,185,300.00      1,157,800.00      1,240,000.00      73.37    1,690,000.00     

      รวมงบเงินอุดหนุน 1,126,900.00     1,162,900.00        1,185,300.00      1,157,800.00      1,240,000.00      73.37    1,690,000.00     

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑดนตรี - - 80,000.00           80,000.00           80,000.00            100.00  -

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - 80,000.00           80,000.00           80,000.00            100.00  -

      รวมงบลงทุน - - 80,000.00           80,000.00           80,000.00            100.00  -

      รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,720,913.4       2,177,999.7          2,350,474.9        2,278,824.4        3,220,000.0        101.26  3,180,000.0       

  งานระดับมัธยมศึกษา (00213)

    งบเงินอุดหนุน  

      หมวดเงินอุดหนุน  

        ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  25,000.00           10,000.00             10,000.00           10,000.00           10,000.00            100.00  10,000.00           

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,000.00           10,000.00             10,000.00           10,000.00           10,000.00            100.00  10,000.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00           10,000.00             10,000.00           10,000.00           10,000.00            100.00  10,000.00           
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ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง



ยอดตาง

(%)

    งบลงทุน

      หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาที่ดินและสิ่งกอสราง

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค - - - 157,000.00         - - -

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - 157,000.00         - - -

      รวมงบลงทุน - - - 157,000.00         - - -

      รวมงานระดับมัธยมศึกษา 25,000.00           10,000.00             10,000.00           167,000.00         10,000.00            100.00  10,000.00           

  งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  150,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ - - - - - 100.00  150,000.00        

      รวมงบดําเนินการ - - - - - 100.00  150,000.00        

    งบเงินอุดหนุน  

      หมวดเงินอุดหนุน  

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 100,000.00        90,000.00             50,000.00           70,000.00           - - -

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00        90,000.00             50,000.00           70,000.00           - - -

      รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00        90,000.00             50,000.00           70,000.00           - - -

      รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 100,000.00        90,000.00             50,000.00           70,000.00           - - -

รวมแผนงานศึกษา 2,876,666.98     3,139,953.24        3,108,489.96      3,273,441.42      4,392,000.00      96.23    4,564,000.00     
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ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557

รายจายจริง ประมาณการ

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

แผนงานการสาธารณสุข (00220)

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาวัสดุ

          ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 54,600.00           34,800.00             - 10,000.00           10,000.00            10.00    100,000.00        

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 54,600.00           34,800.00             - 10,000.00           10,000.00            10.00    100,000.00        

งบดําเนินงาน 54,600.00           34,800.00             - 10,000.00           10,000.00            10.00    100,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ

          ประเภทครุภัณฑอื่น - - - - - 100.00  75,000.00           

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 100.00  75,000.00           

งบลงทุน - - - - - 100.00  75,000.00           

    งบเงินอุดหนุน  

      หมวดเงินอุดหนุน

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 205,000.00        278,256.00           210,000.00         210,000.00         180,000.00         100.00  180,000.00        

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 205,000.00        278,256.00           210,000.00         210,000.00         180,000.00         100.00  180,000.00        

      รวมงบเงินอุดหนุน 205,000.00        278,256.00           210,000.00         210,000.00         180,000.00         100.00  180,000.00        

      รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 259,600.00        313,056.00           210,000.00         220,000.00         190,000.00         53.52    355,000.00        

รวมแผนงานการสาธารณสุข 259,600.00        313,056.00           210,000.00         220,000.00         190,000.00         53.52    355,000.00        
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาใชสอย 

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,900.00           - - - - - -

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 49,900.00           - - - - - -

งบดําเนินงาน 49,900.00           - - - - - -

    งบเงินอุดหนุน  

      หมวดเงินอุดหนุน  

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน - - - - - - -

        ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน  15,000.00           15,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            100.00  15,000.00           

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,000.00           15,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            100.00  15,000.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00           15,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            100.00  15,000.00           

    งบรายจายอื่น

      หมวดรายจายอื่น

        ประเภทรายจายอื่น 2,133,500.00     - - - - - -

      รวมหมวดรายจายอื่น 2,133,500.00     - - - - - -

      รวมงบรายจายอื่น 2,133,500.00     - - - - - -

      รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 2,198,400.00     15,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            100.00  15,000.00           

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 2,198,400.00     15,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            100.00  15,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

    งบบุคลากร

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 251,020.00        285,795.00           309,900.00         340,673.00         383,000.00         69.38    552,000.00        

        ประเภทเงินประจําตําแหนง - - - - - 100.00  26,000.00           

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 18,000.00           18,000.00             17,430.00           14,190.00           13,500.00            32.14    42,000.00           

        ประเภทคาจางพนักงานจาง 150,000.00        156,800.00           158,710.00         172,560.00         165,500.00         150.45  110,000.00        

        ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 46,800.00           40,000.00             38,640.00           41,760.00           51,000.00            283.33  18,000.00           

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 465,820.00        500,595.00           524,680.00         569,183.00         613,000.00         81.95    748,000.00        

      รวมงบบุคลากร 465,820.00        500,595.00           524,680.00         569,183.00         613,000.00         81.95    748,000.00        

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาตอบแทน  

          ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 3,780.00             10,000.00            200.00  5,000.00             

          ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,864.00             8,808.00               6,423.00             5,654.00             10,000.00            100.00  10,000.00           

          ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 2,035.00             42,428.00             49,810.00           141,087.00         80,000.00            400.00  20,000.00           

          เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 115,000.00        114,500.00           120,500.00         140,000.00         137,000.00         105.38  130,000.00        

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,500.00             10,000.00             3,900.00             7,600.00             30,000.00            30.00    100,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น ๆ 4,428.00             2,160.00               2,296.00             7,320.00             10,000.00            66.67    15,000.00           
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

          ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน - 4,850.00               - - 5,000.00              100.00  5,000.00             

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุสํานักงาน 16,104.00           19,174.00             8,778.00             9,985.00             10,000.00            50.00    20,000.00           

          ประเภทวัสดุกอสราง - - - 50,320.00           100,000.00         100.00  100,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 150,931.00        201,920.00           191,707.00         311,646.00         387,000.00         95.56    405,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 150,931.00        201,920.00           191,707.00         311,646.00         387,000.00         95.56    405,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑสํารวจ 20,000.00           - - - - 100.00  100,000.00        

          ประเภทครุภัณฑกอสราง 17,500.00           - - - - - -

          ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร - - - - 20,000.00            64.52    31,000.00           

          ประเภทครุภัณฑอื่น - - - 3,500.00             20,000.00            100.00  -

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 37,500.00           - - 3,500.00             20,000.00            15.27    131,000.00        

      รวมงบลงทุน 37,500.00           - - 3,500.00             20,000.00            15.27    131,000.00        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 654,251.00        702,515.00           716,387.00         884,329.00         1,020,000.00      79.44    1,284,000.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

  งานไฟฟาถนน (00242)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาใชสอย  

          ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 155,555.00        237,599.00           107,507.00         357,035.00         100,000.00         50.00    200,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 155,555.00        237,599.00           107,507.00         357,035.00         100,000.00         50.00    200,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 155,555.00        237,599.00           107,507.00         357,035.00         100,000.00         50.00    200,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง  

        คาที่ดิน และสิ่งกอสราง  

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 4,053,809.00     915,106.00           2,016,910.00      1,246,789.31      2,614,000.00      163.38  1,600,000.00     

      รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 4,053,809.00     915,106.00           2,016,910.00      1,246,789.31      2,614,000.00      163.38  1,600,000.00     

      รวมงบลงทุน 4,053,809.00     915,106.00           2,016,910.00      1,246,789.31      2,614,000.00      163.38  1,600,000.00     

      รวมงานไฟฟาถนน 4,209,364.00     1,152,705.00        2,124,417.00      1,603,824.31      2,714,000.00      150.78  1,800,000.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

    งบลงทุน

      หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาที่ดิน และสิ่งกอสราง 

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค - - - - 250,000.00         100.00  -

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ - - - - 250,000.00         100.00  -

      รวมงบดําเนินงาน - - - - 250,000.00         100.00  -

  รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) - - - - 250,000.00         100.00  -

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,863,615.00     1,855,220.00        2,840,804.00      2,488,153.31      3,984,000.00      129.18  3,084,000.00     
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุงานบานงานครัว - - - 166,750.00         180,000.00         100.00  -

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ - - - - - 100.00  100,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00           80,000.00             93,000.00           680,675.00         90,000.00            100.00  -

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ - - 20,000.00           - - 100.00  490,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 20,000.00           80,000.00             113,000.00         847,425.00         270,000.00         45.76    590,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 20,000.00           80,000.00             113,000.00         847,425.00         270,000.00         45.76    590,000.00        

    งบเงินอุดหนุน  

      หมวดเงินอุดหนุน 

          ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  150,000.00        120,000.00           50,000.00           20,000.00           - 100.00  55,000.00           

          ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 303,000.00        55,000.00             - 14,375.00           - - -

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 453,000.00        175,000.00           50,000.00           34,375.00           - 100.00  55,000.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 453,000.00        175,000.00           50,000.00           34,375.00           - 100.00  55,000.00           
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ป  2556 ป  2557

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑอื่น 60,000.00           - - - - - -

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 60,000.00           - - - - - -

      หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง    

        คาที่ดิน และสิ่งกอสราง    

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 374,000.00        170,000.00           - - - - -

      รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 374,000.00        170,000.00           - - - - -

      รวมงบลงทุน 434,000.00        170,000.00           - - - - -

    งบรายจายอื่น

      หมวดรายจายอื่น    

          ประเภทรายจายอื่น 550,000.00        - - - - - -

      รวมหมวดรายจายอื่น 550,000.00        - - - - - -

      รวมงบรายจายอื่น 550,000.00        - - - - - -

      รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 1,457,000.00     425,000.00           163,000.00         881,800.00         270,000.00         41.86    645,000.00        

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,457,000.00     425,000.00           163,000.00         881,800.00         270,000.00         41.86    645,000.00        
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รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556 ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดตาง

(%)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม)

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - 90,000.00           154,950.00         150,000.00         100.00  -

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  240,000.00        

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุกีฬา 10,280.00           7,985.00               59,530.00           49,890.00           50,000.00            50.00    100,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,280.00           7,985.00               149,530.00         204,840.00         200,000.00         58.82    340,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 10,280.00           7,985.00               149,530.00         204,840.00         200,000.00         58.82    340,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑกีฬา - - - - - 100.00  100,000.00        

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 100.00  100,000.00        

      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  100,000.00        
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ป  2556 ป  2557

รายจายจริง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555



ยอดตาง

(%)

    งบเงินอุดหนุน 

      หมวดเงินอุดหนุน  

        ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น - - - - 25,000.00            100.00  25,000.00           

        ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  140,000.00        80,000.00             80,000.00           120,000.00         132,000.00         100.00  -

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 80,000.00           95,000.00             - - 30,000.00            100.00  -

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 220,000.00        175,000.00           80,000.00           120,000.00         187,000.00         748.00  25,000.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 220,000.00        175,000.00           80,000.00           120,000.00         187,000.00         748.00  25,000.00           

      รวมงานกีฬาและนันทนาการ 230,280.00        182,985.00           229,530.00         324,840.00         387,000.00         83.23    465,000.00        

  งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 130,000.00        119,990.00           291,000.00         410,000.00         425,000.00         425.00  100,000.00        

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  580,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 130,000.00        119,990.00           291,000.00         410,000.00         425,000.00         62.50    680,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 130,000.00        119,990.00           291,000.00         410,000.00         425,000.00         62.50    680,000.00        
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ป  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจายจริง ประมาณการ

ป  2552 ป  2553 ป  2554 ป  2555 ป  2556



ยอดตาง

(%)

    งบเงินอุดหนุน 

      หมวดเงินอุดหนุน  

        ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  - - - - - - -

        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 350,000.00        250,000.00           60,000.00           - 58,750.00            74.60    78,750.00           

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 350,000.00        250,000.00           60,000.00           - 58,750.00            74.60    78,750.00           

      รวมงบเงินอุดหนุน 350,000.00        250,000.00           60,000.00           - 58,750.00            74.60    78,750.00           

      รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 480,000.00        369,990.00           351,000.00         410,000.00         483,750.00         63.76    758,750.00        

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 710,280.00        552,975.00           580,530.00         734,840.00         870,750.00         71.15    1,223,750.00     
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ยอดตาง

(%)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

    งบลงทุน  

      หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง  

        คาที่ดิน และสิ่งกอสราง  

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1,288,201.00     506,000.00           950,000.00         331,213.00         936,000.00         50.59    1,850,000.00     

          ประเภทอาคารตาง ๆ - 829,490.00           220,000.00         537,000.00         200,000.00         33.33    600,000.00        

          ประเภทคาถมดิน - - - - - 100.00  100,000.00        

      รวมหมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง 1,288,201.00     1,335,490.00        1,170,000.00      868,213.00         1,136,000.00      44.55    2,550,000.00     

      รวมงบลงทุน 1,288,201.00     1,335,490.00        1,170,000.00      868,213.00         1,136,000.00      44.55    2,550,000.00     

      รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 1,288,201.00     1,335,490.00        1,170,000.00      868,213.00         1,136,000.00      44.55    2,550,000.00     

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,288,201.00     1,335,490.00        1,170,000.00      868,213.00         1,136,000.00      44.55    2,550,000.00     
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ป  2555ป  2554



ยอดตาง

(%)

แผนงานการเกษตร (00320)

  งานสงเสริมการเกษตร (00321)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

        คาตอบแทน

          ประเภทคาเบี้ยประชุม 16,700.00           10,000.00             - - - - -

        คาใชสอย  

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - - 50,000.00            100.00  -

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุการเกษตร 123,731.00        91,688.00             133,366.00         106,714.00         70,000.00            70.00    100,000.00        

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 140,431.00        101,688.00           133,366.00         106,714.00         120,000.00         120.00  100,000.00        

      รวมงบดําเนินงาน 140,431.00        101,688.00           133,366.00         106,714.00         120,000.00         120.00  100,000.00        

    งบลงทุน

      หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

        คาครุภัณฑ 

          ประเภทครุภัณฑเกษตร 279,900.00        - - - - - -

      รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 279,900.00        - - - - - -
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ยอดตาง

(%)

      หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง      

        คาที่ดิน และสิ่งกอสราง      

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 250,000.00        - - - - - -

      รวมหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 250,000.00        - - - - - -

      รวมงบลงทุน 529,900.00        - - - - - -

      รวมงานสงเสริมการเกษตร 670,331.00        101,688.00           133,366.00         106,714.00         120,000.00         120.00  100,000.00        

  งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)

    งบดําเนินงาน

      หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 

        คาใชสอย  (ยอดรวม)

          ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 34,980.00           20,000.00            100.00  -

          ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  70,000.00           

        คาวัสดุ  

          ประเภทวัสดุการเกษตร 7,200.00             - - 50,000.00           - - -

      รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,200.00             - - 84,980.00           20,000.00            28.57    70,000.00           

      รวมงบดําเนินงาน 7,200.00             - - 84,980.00           20,000.00            28.57    70,000.00           

      รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 7,200.00             - - 84,980.00           20,000.00            28.57    70,000.00           

รวมแผนงานการเกษตร 677,531.00        101,688.00           133,366.00         191,694.00         140,000.00         82.35    170,000.00        
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ยอดตาง
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แผนงานการพาณิชย (00330)

  งานกิจการประปา (00332)

    งบลงทุน

      หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

        คาที่ดินสิ่งกอสราง

          ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 149,800.00        - 144,070.00         485,822.00         - - -

      รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 149,800.00        - 144,070.00         485,822.00         - - -

      รวมงบลงทุน 149,800.00        - 144,070.00         485,822.00         - - -

      รวมงานกิจการประปา 149,800.00        - 144,070.00         485,822.00         - - -

รวมแผนงานการพาณิชย 149,800.00        - 144,070.00         485,822.00         - - -
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ยอดตาง
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งบกลาง (00410)

  งานงบกลาง (00411)

    หมวดงบกลาง  

      ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,148.00        127,534.00           136,492.00         118,388.00         275,000.00         137.50  200,000.00        

      ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส - 347,500.00           373,000.00         490,000.00         580,000.00         145.00  400,000.00        

      ประเภทเงินสํารองจาย 1,000,000.00     364,238.75           530,662.22         1,100,000.00      1,445,250.00      107.06  1,350,000.00     

      ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 194,150.00        1,192,977.77        680,012.00         317,506.95         610,000.00         230.41  264,750.00        

      รวมหมวดงบกลาง 1,324,298.00     2,032,250.52        1,720,166.22      2,025,894.95      2,910,250.00      131.40  2,214,750.00     

  งานงบกลาง (00411)

    หมวดบําเหน็จ/บํานาญ

      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 135,887.00        105,757.00           105,757.00         144,164.00         145,000.00         93.55    155,000.00        

      รวมหมวดบําเหน็จ/บํานาญ 135,887.00        105,757.00           105,757.00         144,164.00         145,000.00         93.55    155,000.00        

      รวมงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52        1,825,923.22      2,170,058.95      3,055,250.00      128.93  2,369,750.00     

      รวมงานงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52        1,825,923.22      2,170,058.95      3,055,250.00      128.93  2,369,750.00     

รวมแผนงานงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52        1,825,923.22      2,170,058.95      3,055,250.00      128.93  2,369,750.00     

รวมทุกแผนงาน 24,000,000.00   18,628,083.57      18,715,084.52    20,820,826.46    23,965,000.00    92.17    26,000,000.00   
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ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

สวนที่ 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป  (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 10,883,500    บาท

งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว 6,522,000      บาท

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ตั้งไว 6,522,000      บาท

  1. เงินเดือน  (ฝายการเมือง) ตั้งไว 3,953,000      บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 514,260         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ใหแก

1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล

2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2 คน

ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 42,120           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ใหแก

1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล

2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2 คน

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 42,120           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ใหแก

1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล

2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2 คน

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 86,500           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.5 ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 3,268,000      บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก สมาชิกสภา อบต.  หรือผูปฏิบัติงานตามหนาที่

1. ประธานสภา                                                                                                    

2. รองประธานสภา                                                                               

3. เลขานุการสภา                 

4. สมาชิกสภา  34  คน       

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

  2. เงินเดือน  (ฝายประจํา) (ยอดรวม) ตั้งไว 2,569,000      บาท

      2.1 เงินเดือน  (ฝายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) (ยอดรวม) ตั้งไว 2,569,000      บาท

          เงินเดือน  (ฝายประจํา)  พนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 1,484,500      บาท

    2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 1,170,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 220,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับผูดํารงตําแหนง ปลัด อบต.  รองปลัด อบต. หน.สํานักงานปลัด อบต.  

ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    2.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 94,500           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง ตั้งไว 1,084,500      บาท

    2.1.4 ประเภทคาจางพนักงานจาง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 705,500         บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง  ดังนี้

1. พนักงานจางตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 256,500         บาท

2. พนักงานจางทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 449,000         บาท

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    2.1.5 ประเภทเงินตาง ๆ ของพนักงานจาง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 379,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 2,320,000      บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 2,070,000      บาท

    คาตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว 510,000         บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 50,000           บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ตามคําสั่ง  อบต.สันกลาง คาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจในรางวัล พรบ.จราจร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ประเภทคาเชาบาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ  และหลักเกณฑของราชการ

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบลและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 300,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งจายตามระเบียบ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    คาใชสอย (ยอดรวม) ตั้งไว 830,000         บาท

          1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 390,000         บาท

    1.1 คารับวารสาร (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 90,000           บาท

เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ  หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆในสํานักงานและที่อานหนังสือพิมพ

ภายในตําบล  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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    1.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 70,000           บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาธรรมเนียมศาล

คาลงทะเบียนในการสงผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  สมาชิก อบต. หรือพนักงานจาง  ไปฝกอบรมสัมมนา

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    1.3 คาจางเหมาบริการ จัดทําของ  และคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล ขับรถกูภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล ขับรถกูภัย

คาจางเหมาพนหมอกควันกําจัดยุง คาจางเหมาถายเอกสาร  คาขนสงงานตามหนาที่ คาลาง-อัดรูป  หรือคาบริการที่จําเปนอื่น 

ตั้งจายจากเงินรายได   

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    1.4 คาจัดทําวารสาร  เอกสารตาง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําวารสาร  เอกสารเผยแพรกิจกรรม อบต. ปฏิทินประชาสัมพันธงานของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 100,000         บาท

    2.1 คารับรอง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

1. คารับรอง ตั้งไว 20,000           บาท

    การตอนรับสวนราชการ ผูมาศึกษาดูงาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตั้งจายจากเงินรายได

2. คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 80,000           บาท

     เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองของ อบต. ในโอกาสตาง ๆ เชน  การประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูนําในตําบล  

     การประชุมสภา อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

     ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          3. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 300,000         บาท

    3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 80,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง 

คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของ อบต. สมาชิกสภา อบต. 

และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ   ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    3.2 คาพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของที่ระลึกของอบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําพวงมาลา พวงมาลัย  และของที่ระลึกของอบต. เงินสวนแบงคาปรับ ตามพรบ.จราจร 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    3.3 คาใชจายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อตั้งจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของ อบต.  หรือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา

เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง  คาบัตรเลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณเลือกตั้ง  ปายประชาสัมพันธ

คาจางรถประชาสัมพันธ  และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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    3.4 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานตาง ๆ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

      1. คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาของคณะผูบริหาร ส.อบต. ผูนําในตําบล และพนักงาน ตั้งไว 100,000         บาท

          (สํานักงานปลัด อบต.)

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูนําในตําบล  สมาชิกสภา อบต.

  ประธานกลุมพลังมวลชน  หัวหนาสวนราชการในตําบล พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง เปนตน

  เชน คาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาที่พัก คาของที่ระลึก  ฯลฯ   หรือคาใชจายอื่นตามโครงการ

  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

          5. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 40,000           บาท

    5.1  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  และวัสดุ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่เปนทรัพยสินหรืออยูในความดูแลของ อบต. 

เปนการจัดซื้อวัสดุหรือจางเหมา ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

    คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 730,000         บาท

          1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี

แบบพิมพตาง ๆ  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สายวิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          3. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แกวน้ํา ถวยกาแฟ น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          4. ประเภทวัสดุกอสราง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 160,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  เหล็ก  กระเบื้อง   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้

ในการปรับปรุงซอมแซม พัฒนาภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน และการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณยานพาหนะและขนสงตาง ๆ ที่ใชกับรถยนตสวนกลางของ อบต. เชน ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไ ป 20,000 บาท 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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          6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 300,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามัน เชื้อเพลิงและหลอลื่นตาง ๆ ที่ใชกับรถจักรยานยนต รถยนตของ อบต.

และเครื่องตัดหญาของ อบต.หรือใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. แกส น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร  ประชาสัมพันธ เชน แผนปายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร 

สี พูกัน  ฟลมถายรูป หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้ 

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้    

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

          9. ประเภทวัสดุอื่น (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุบริโภค เปนน้ําดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มโกโก ฯลฯ ไวบริการผูที่มาติดตอราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว 250,000         บาท

      1. ประเภทคาไฟฟา (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 150,000         บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      2. ประเภทคาโทรศัพท (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 80,000           บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทประจําที่ โทรศัพทเคลื่อนที่หรือวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) และคาอินเตอรเน็ต 

ที่ใชสําหรับการติดตอราชการของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

      3. ประเภทคาไปรษณีย (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ที่ใชในราชการของ อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 295,500         บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 295,500         บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 295,500         บาท

      1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 55,500           บาท

  1.1 คาตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ใบ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 8,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ตู เพื่อจัดเก็บเอกสารของทางราชการ 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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  1.2 คาโตะประชุม แบบพับขาได จํานวน 20 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม แบบพับขาได จํานวน 20 ตัว เพื่อใชในกิจการของ อบต. โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  1.3 คาพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 6,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนังหอง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว เพื่อติดตั้งบริเวณที่พักรอรับบริการของประชาชน

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  1.4 คาพัดลมโคจร จํานวน 1 ตัว ขนาด 16 นิ้ว (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 1,500             บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 1 ตัว เพื่อติดตั้งบริเวณหนาหองสํานักงาน อบต. โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 90,000           บาท

  2.1 คาชุดไมโครโฟนหองประชุม (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมโครโฟนสําหรับหองประชุมสภา อบต. โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  2.2 คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 30,000           บาท

            (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

สําหรับใชในกิจการของ อบต. รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว 12,000           บาท

  3.1 คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 12,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดความละะเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเชล 

สําหรับใชในงานธุรการ และงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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      4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 38,000           บาท

  4.1 คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา) จํานวน 2 เครื่อง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 38,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา) สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

เพื่อรวบรวมการจัดทําแผน และงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz 

   จํานวน 1 หนวย

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเสียบตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      5. ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ตั้งไว 100,000         บาท

  5.1 คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมูบาน ตั้งไว 100,000         บาท

            (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ําประปาหมูบาน ในความรับผิดชอบของ อบต.

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 15,000        บาท

  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 15,000        บาท

    ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 15,000           บาท

1. อุดหนุนอบต.ปาหุง ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ ตั้งไว 15,000           บาท

ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอบต.ปาหุง เปนคาใชจายในศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําภอ เชน คาครุภัณฑ 

วัสดุ คาน้ํา คาไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว 1,132,000      บาท

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ตั้งไว 1,132,000      บาท

          เงินเดือน  (ฝายประจํา)  พนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 1,022,000      บาท

    1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) ตั้งไว 888,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    2. ประเภทเงินประจําตําแหนง (กองคลัง) ตั้งไว 42,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับหัวหนาสวน ผอ.กองคลัง ฯ ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (กองคลัง) ตั้งไว 92,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

          เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง ตั้งไว 110,000         บาท

    4. ประเภทคาจางพนักงานจาง (กองคลัง) ตั้งไว 95,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (กองคลัง) ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 555,000      บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 555,000         บาท

    คาตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว 305,000         บาท

1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. (กองคลัง) ตั้งไว 85,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตรวจงานจาง และเจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน  

แกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตามคําสั่ง อบต.สันกลาง ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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4. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (กองคลัง) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (กองคลัง) ตั้งไว 150,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

       คาใชสอย  (ยอดรวม) ตั้งไว 220,000         บาท

          1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 160,000         บาท

    1.1 คาจางเหมาจัดวางระบบขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (กองคลัง) ตั้งไว 160,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี คาจางแรงงานเขียนแผนที่ระวาง คาจางเหมา

ชวยงานกองคลังและคาใชจายในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนที่ภาษี ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

          2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 50,000           บาท

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมการฝกอบรมตาง ๆ (กองคลัง) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก

และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

          3. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 10,000           บาท

    3.1 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ และวัสดุ (กองคลัง) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษหรือซอมแซม  ครุภัณฑและวัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 30,000           บาท

          1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (กองคลัง)  ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต. เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว 

สมุดบัญชี ฯลฯ และวัสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 44,000           บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 44,000           บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 44,000           บาท

      ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 44,000           บาท

  1. คาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบตูเหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 6 ใบ (กองคลัง) ตั้งไว 24,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบตูเหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 6 ใบ สําหรับใชในสํานักงาน 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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  2. คาเครื่องทําลายเอกสาร (กองคลัง) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ขนาดทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผนตอครั้ง

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป  (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 140,000         บาท

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 80,000        บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 80,000           บาท

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 80,000           บาท

1. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบลงทุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 60,000        บาท

  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 60,000        บาท

    คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 60,000           บาท

      ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 60,000           บาท

1. คาไฟกระพริบเตือนอันตราย (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตราย ระบบพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  3 ชุด ในการปองกันและลดอุบัติเหตุ    

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศึกษา  (00210)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 4,564,000   บาท

งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว 752,000      บาท

หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตั้งไว 752,000         บาท

  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) (ยอดรวม) ตั้งไว 752,000         บาท

      เงินเดือน  (ฝายประจํา)  พนักงานสวนตําบล  ตั้งไว 428,000         บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 300,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 42,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

3. ประเภทเงินประจําตําแหนง (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 86,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับหัวหนาสวน ผอ.กองการศึกษา ฯ ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง ตั้งไว 324,000         บาท

4. ประเภทคาจางพนักงานจาง (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 255,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลังของพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 69,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 2,088,000   บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 2,038,000   บาท

  คาตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว 203,000      บาท

1. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 5,000             บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

2. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

3. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 158,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

  คาใชสอย (ยอดรวม) ตั้งไว 755,000      บาท

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 20,000           บาท

1.1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน เชน คาธรรมเนียม

คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ไปฝกอบรมสัมมนา  เปนตน

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 700,000         บาท

2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เขาในลักษณะรายการนี้

คาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และกรรมการศูนยเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

2.2 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานตาง ๆ (ยอดรวม) ตั้งไว 680,000         บาท

    1. คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรูนอกสถานที่ เชน คารถ คาอาหาร คาวัสดุ คาวิทยากร

คาของที่ระลึก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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    2. คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก  เปน คาแตงหนา  คาเชาเครื่องแตงกาย  คาเครื่องเสียง คาเชาเครื่องเลนสนาม

คาเครื่องเขียน  ขนม  ของเลน ทุนการศึกษา รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

    3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 450,000         บาท

(1)  คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก ตั้งไว 450,000         บาท

         เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

         ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

          (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

    4. คาใชจายโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษา ใหกับเด็ก นักเรียน ประชาชน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษา ใหกับเด็ก นักเรียน ประชาชน 

เปนคาอุปกรณ คาวิทยากร  อาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการจัดอบรม จายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

    5. คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กนักเรียนในตําบล (เด็กพิเศษ) (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กนักเรียนในตําบล (เด็กพิเศษ) เปนคาอุปกรณ คาวิทยากร 

อาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการจัดอบรม จายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      3. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (สวนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ตั้งไว 35,000           บาท

    3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 5,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดซื้อวัสดุมาซอมแซมวัสดุครุภัณฑสวนการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

    3.2 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดซื้อวัสดุกอสรางในการซอมแซม  ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 1,080,000      บาท

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี

แบบพิมพตาง ๆ  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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      2. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวไวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) 

      3. ประเภทคาอาหารเสริม (นม) (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 1,000,000      บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      4. ประเภทวัสดุการศึกษา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียนในตําบล  ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      5. ประเภทวัสดุอื่น (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุบริโภค เปนน้ําดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มโกโก ฯลฯ ใหกับเด็ก  ผูปกครอง และผูมาติดตองาน 

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว 50,000        บาท

      1. ประเภทคาไฟฟา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลสันกลาง  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      2. ประเภทคาน้ําประปา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเด็กในตําบลสันกลาง    ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

      3.3 ประเภทคาโทรศัพท (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการของ อบต. คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาอินเทอรเน็ต สําหรับติดตอราชการ 

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
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งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 24,000        บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 24,000        บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 24,000        บาท

      ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 24,000           บาท

1. คาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบตูเหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 5 ตู (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบตูเหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 5 ตู สําหรับใชจัดเก็บเอกสารสวนการศึกษาฯ 

จํานวน 3 ตู และสําหรับเก็บเอกสารของ ศพด.บานปาขา จํานวน 1 ตู และสันผักฮี้ จํานวน 1 ตู โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด 

เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

2. คาตูเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ตู (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 4,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กชนิด แบบบานเลื่อนกระจก สําหรับไวเก็บผลงาน ใบประกาศรางวัล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 1,700,000   บาท

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 1,700,000   บาท

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (ยอดรวม) ตั้งไว 1,700,000   บาท

      1. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา (สวนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ตั้งไว 70,000           บาท

1.1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 40,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยา เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนการศึกษาฯ) 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยา เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

1.3 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน (สวนการศึกษาฯ) 10,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยา เปนคาใชจายในการจัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬา

กลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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      2. อุดหนุนโรงเรียนบานปาตาก (สวนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ตั้งไว 80,000           บาท

2.1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา (สวนการศึกษาฯ) 40,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานปาตาก เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศึกษาแหลงเรียนรู

นอกสถานศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนการศึกษาฯ) 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานปาตาก เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

2.3 โครงการการอยูคายพักแรมของลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนในตําบลสันกลาง 20,000           บาท

(สวนการศึกษาฯ)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานปาตาก เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการอยูคายพักแรม

ของลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนในตําบลสันกลาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      3. อุดหนุนโรงเรียนบานแมคาวหลวง (สวนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ตั้งไว 60,000           บาท

3.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ (สวนการศึกษาฯ) 40,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานแมคาวหลวง เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพานักเรียน

ไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

3.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนการศึกษาฯ) 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานแมคาวหลวง เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา (สวนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ตั้งไว 90,000           บาท

4.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ (สวนการศึกษาฯ) 40,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานถ้ํา เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพานักเรียนไปศึกษา

แหลงเรียนรูนอกสถานที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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4.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนการศึกษาฯ) 20,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานถ้ํา เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

4.3 โครงการคายธรรมะนักเรียน (สวนการศึกษาฯ) 30,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนบานถ้ํา เปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคายธรรมะนักเรียน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      5. อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพื่อเปนคาอาหารกลางวัน (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 1,400,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนในตําบลสันกลาง เปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น (ยอดรวม) ตั้งไว 355,000      บาท

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

      ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  ยาพนหมอกควัน  ทรายอะเบท  หรือรายจายอื่นที่เขาในลักษณะรายจายนี้ 

ตั้งจายจากเงินรายได 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

งบลงทุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 75,000           บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 75,000           บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 75,000           บาท

      ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ ตั้งไว 75,000           บาท

1. คาเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 75,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็ก แบบสะพายหลัง เครื่องยนต

ไมนอยกวา 5 แรงมา ขนาดเม็ดละอองฝอยที่ผลิตไดมีคา VMD ของเม็ดน้ํายานอยกวา 30 ไมครอน ผานการรับรองและทดสอบโดย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว 180,000         บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 180,000         บาท

      ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว 180,000         บาท

1. อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 180,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานเพื่อไปดําเนินในกิจกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

ของแตละหมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 15,000        บาท

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 15,000        บาท

  หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 15,000        บาท

    ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 15,000           บาท

1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.)  ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกกิ่งกาชาดอําเภอพานเพื่อนําไปใชจายในภารกิจของกาชาด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

การกระจายอํานาจจังหวัดแลว 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น (ยอดรวม) ตั้งไว 3,084,000   บาท

งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว 748,000      บาท

หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตั้งไว 748,000      บาท

  เงินเดือน  (ฝายประจํา) (ยอดรวม) ตั้งไว 748,000      บาท

      หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานสวนตําบล ตั้งไว 620,000         บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สวนโยธา) ตั้งไว 552,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2. ประเภทเงินประจําตําแหนง (สวนโยธา) ตั้งไว 42,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหกับหัวหนาสวน ผอ.กองชาง ฯ ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (สวนโยธา) ตั้งไว 26,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      เงินเดือน  (ฝายประจํา) พนักงานจาง ตั้งไว 128,000         บาท

4. ประเภทคาจางพนักงานจาง (สวนโยธา) ตั้งไว 110,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางแกพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (สวนโยธา) ตั้งไว 18,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 605,000      บาท

หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 605,000      บาท

  คาตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว 165,000         บาท

      1. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สวนโยธา) ตั้งไว 5,000             บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      2. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (สวนโยธา) ตั้งไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      3. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (สวนโยธา) ตั้งไว 20,000           บาท

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (สวนโยธา) ตั้งไว 130,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งจายตามระเบียบ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  หรือตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

  คาใชสอย (ยอดรวม) ตั้งไว 320,000         บาท

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 100,000         บาท

1.1  คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนและคาจางออกแบบอาคารสํานักงาน (สวนโยธา) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล

ไปฝกอบรมสัมมนา  เปนตน และคาจางออกแบบอาคารสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได  80,000 บาท  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 15,000           บาท

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย (สวนโยธา) ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  

พนักงานจางของ อบต. สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    

      3. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 205,000         บาท

3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดิน สิ่งกอสราง และสาธารณสมบัติ (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมถนน ที่ดินและสิ่งกอสรางในตําบลสันกลาง  และไฟฟาสาธารณะ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได  100,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาถนน (00242)

3.2 คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ อบต. (สวนโยธา) ตั้งไว 5,000             บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ  ของอบต.  หรือที่นํามาใชในหนาที่  อบต. 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 120,000         บาท

      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (สวนโยธา) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      2. ประเภทวัสดุกอสราง (สวนโยธา) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม เหล็ก ปูน หินทราย เปนตน มาใชในงานของ อบต. 

ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 1,731,000      บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 131,000         บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 131,000         บาท

      1. ประเภทครุภัณฑสํารวจ ตั้งไว 100,000         บาท

1.1 คากลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด (สวนโยธา) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดอานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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      2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 31,000           บาท

2.1 คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา) จํานวน 1 เครื่อง (สวนโยธา) ตั้งไว 19,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา)  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz 

   จํานวน 1 หนวย

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

 - มีชองเสียบตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

2.2 คาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 12,000           บาท

       (สวนโยธา)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 สําหรับพิมพแบบแปลน

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  

 - มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที หรือ 8.1 ภาพตอนาที

 - มี Interface แบบ 1 x Parallel  หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา

 - สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 1,600,000   บาท

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 1,600,000   บาท

      ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 1,600,000      บาท

1. คาปรับปรุงถนน หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงถนน จํานวน 2 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนน กวาง 2.50 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร  ซอยขางสวนนายแกว ใจออน
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ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร จํานวนหินคลุก200.00 ลบ.ม.  สายอางแมน้ําพุ

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557)

2. คาปรับปรุงถนน หมูที่ 3 บานหินถ้ํา (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงถนน จํานวน 7 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 85.00 ลบ.ม.  ซอย 3

ชวงที่ 2 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 80.00 ลบ.ม.  บริเวณขางหนองถ้ํา

ชวงที่ 3 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 730.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 100.00 ลบ.ม.  บริเวณรอบหนองผา

ชวงที่ 4 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 820.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 110.00 ลบ.ม.  ซอย 4

ชวงที่ 5 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 445.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 60.00 ลบ.ม.  แยกซอย 4

ชวงที่ 6 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 135.00 ลบ.ม.  แยกซอย 4 ถึง หมูที่ 18

ชวงที่ 7 ปรับปรุงถนน กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร ปริมาณลูกรัง 30.00 ลบ.ม.  ซอย 5 ถึง ทอเหลี่ยม

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557)

3. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  4 บานปาขา (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 3 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 272.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายอาย คําเมืองใจ จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายสะอาด แลสันกลาง 

ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายสะอาด แลสันกลาง จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายสะอาด แลสันกลาง 

ชวงที่ 3 กวาง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 105.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนางสุนีย ฝางคํา จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายศรีนวล ฝางคํา

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557)

4. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  7 บานสันผักฮี้ (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 480.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บอปลานายสุเทพ ขันวงค ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2557)
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5. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  8 บานทาทรายมูล (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 4 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 กวาง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายชุม กาเหล็ก จุดสิ้นสุดโครงการ บานนางแปง แสนใจคํา

ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 117.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายพิจิตร กุลศิริ จุดสิ้นสุดโครงการ บานนางทอง ปงลังกา

ชวงที่ 3 กวาง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 93.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายติ๊บ โนมี จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายมี วรรณแกว

ชวงที่ 4 กวาง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 40.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนางคํา กันทะ จุดสิ้นสุดโครงการ บานนางกอบ โนมี

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

6. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  9 บานหัวฝาย (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 กวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 135.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายสุวรรณ โสรา จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายมานพ ใจนา

ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 332.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง

จุดเริ่มตนโครงการ บานนายอุดร สายอุปราช จุดสิ้นสุดโครงการ บานนายบุญประเสริฐ ตามี

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

7. คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ หมูที่  14 บานปาขาดอนชัย (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาคาติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 14 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 645,000      บาท

งบดําเนินงาน (ยอดดรวม) ตั้งไว 590,000      บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 590,000      บาท

  คาใชสอย (ยอดรวม) ตั้งไว 590,000         บาท

    1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 100,000         บาท

1.1 คาตรวจสอบปริมาณน้ํา วิเคราะหคุณภาพน้ํา ของประปาหมูบาน  แหลงน้ําดิบ ตั้งไว 100,000         บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาจาง คาธรรมเนียมในการสงน้ําเขาตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพน้ํา หรือปริมาณน้ํา สําหรับระบบประปาหมูบาน

แหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในตําบล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

    2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 490,000         บาท

        2.1 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานตาง ๆ (ยอดรวม) ตั้งไว 490,000         บาท

  1. คาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรในตําบลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 30,000           บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรในตําบลสันกลาง  โดยนอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ เชน คาอาหาร  คาวัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ คาที่พัก ฯลฯ

หรือคาใชจายอื่นตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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  2. คาใชจายในฝกอบรม อปพร. และ สายตรวจอาสาตําบลสันกลาง ตั้งไว 30,000           บาท

      ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม อปพร. และสายตรวจอาสา ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 

เชนคาอาหาร  คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

หรือคาใชจายอื่นตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  3. คาใชจายตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัวสูตําบลนาอยูอยางยั่งยืน ตั้งไว 90,000           บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว สูตําบลนาอยูอยางยั่งยืน เชน คาอาหาร คาวัสดุ 

คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมา  คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับตามโครงการ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

 4. คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนรวมกับ อบต.เจริญเมือง (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม  คาลงทะเบียน สําหรับจัดสง ส.อบต. ผูบริหาร  พนักงาน ผูนําชุมชน  เชน คาอาหาร 

คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  5. คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกผูนําชุมชนและประชาชน ตั้งไว 50,000           บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน คาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม วัสดุเครื่องแตงกาย คาตอบแทนวิทยากร   

หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  6. คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประปาหมูบาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 80,000           บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุประกอบการฝกอบรม คาตอบแทนวิทยากร 

หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)



90

  7. คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตําบลสันกลาง ตั้งไว 50,000           บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดตําบลสันกลาง  

ในโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตําบลสันกลาง (ศพส.ต.สันกลาง) เปนคาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม 

วัสดุเครื่องแตงกาย คาตอบแทนวิทยากร   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  8. คาใชจายในการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนตานภัยยาเสพติด (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการการแขงขันฟุตบอลเยาวชน  เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง อุปกรณกีฬา

คาพาหนะขนสงนักกีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการ ตลอดถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬา  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 55,000        บาท

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 55,000        บาท

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 55,000           บาท

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอพาน ในการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบาน

รุน "เทิดไทองคราชัน ราชินี พระมิ่งขวัญของชาวไทย รวมใจเอาชนะยาเสพติด" ประจําป 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)

 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

2. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน) ตั้งไว 20,000           บาท

     (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน)

ในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอพาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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3. อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร.) ตั้งไว 20,000           บาท

     (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการ

ตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 1,223,750   บาท

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 1,020,000   บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 1,020,000   บาท

  คาใชสอย (ยอดรวม) ตั้งไว 920,000         บาท

    1. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 100,000         บาท

1.1 คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแมแหงชาติ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณหรือคาจางเหมาบริการ จางทําของ ในการจัดกิจกรรม  ประชาสัมพันธวันสําคัญทางราชการ รัฐพิธี  

หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้    ตั้งจายจากเงินรายได  70,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

    2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 820,000         บาท

        2.1 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) ตั้งไว 820,000         บาท

  1. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาชนเผา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 70,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาชาวเขา  เปนคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง คาพาหนะขนสงนักกีฬา 

อุปกรณกีฬา ตลอดถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการแขงขันกีฬา  ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  2. คาใชจายในการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่น กีฬาประชาชน และกีฬา อสม. ตั้งไว 170,000         บาท

       (สวนการศึกษาฯ)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่น กีฬาประชาชน และกีฬา อสม. เปนคาอาหาร

คาเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณกีฬา คาจัดเตรียมสถานที่ คาตกแตงสถานที่ คาพาหนะขนสงนักกีฬา

คาจัดเตรียมขบวนพาเหรดนักกีฬา และคาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการแขงขันกีฬา 

ตั้งจายจากเงินรายได 140,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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  3. คาใชจายในการจัดงานสงกรานตและมหกรรมของดีตําบลสันกลาง (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนงานสงกรานต และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง  เชน คาเชาเครื่องเสียง คาสนับสนุน

กิจกรรม คาตอบแทนกรรมการ คาจัดสถานที่ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

 4. คาใชจายในการจัดขบวนแหตนเทียนพรรษา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 150,000         บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนเขารวมงานแหตนเทียนพรรษา เปนคาจางทําตนเทียนพรรษา คาเชาเครื่องแตงกาย  

คาเครื่องสักการะ อุปกรณตกแตงขบวน คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  5. คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง สรงน้ําพระธาตุ และประเพณีแหธรรมหลวง ตั้งไว 180,000         บาท

       (สวนการศึกษาฯ)

1. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  90,000 บาท

2. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสรงน้ําพระธาตุ          70,000 บาท

3. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานแหธรรมหลวง            20,000 บาท

    เปนคาเชาเครื่องเสียง เงินรางวัลในการแขงขัน เงินสนับสนุน คาอาหาร คาปจจัยพระสงฆ อุปกรณแสงสี คาวัดเวที คาเชาอุปกรณ

    ตลอดถึงคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงาน ตั้งจายจากเงินรายได 140,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท

    ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

    งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  6. คาใชจายโครงการบวชพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 20,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานบวชพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนคาอุปกรณ 

คาปจจัยพระสงฆ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการจัดงาน จายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  7. คาใชจายโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม แกพระภิกษุสามเณร (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 60,000           บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม แกพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เปนคาอุปกรณ 

คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการจัดอบรม จายจากเงินรายได

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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  8. คาใชจายในการจัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุตําบลสันกลาง ตั้งไว 70,000           บาท

       (สวนการศึกษาฯ)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุตําบลสันกลาง เปนคาอุปกรณ  

คาวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องในการจัดอบรม 

ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท

ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

      ประเภทวัสดุกีฬา (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณกีฬาสําหรับสนับสนุนใหศูนยกีฬาหมูบานและศูนยกีฬาตําบล   

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

    ประเภทครุภัณฑกีฬา (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

1. คาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง (สวนการศึกษาฯ) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง เชน เครื่องออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขา ฯลฯ สําหรับใหเด็ก เยาวชน

ประชาชนออกกําลังกาย โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 103,750         บาท

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว 103,750         บาท

    1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว 78,750           บาท

1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 78,750           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอพาน ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานพิธี งานประเพณี

และวัฒนธรรม ประจําป 2557 ตั้งจายจากเงินรายได จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

การกระจายอํานาจจังหวัดแลว 

ปรากฏในดานบริการและชุมชน (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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    2. ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 25,000           บาท

2.1 อุดหนุนอบต.ปาหุง  ในการดําเนินการตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา ตั้งไว 25,000           บาท

      ทองที-่ทองถิ่นสัมพันธอําเภอพาน  ประจําป  2556 (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก อบต.ปาหุง เพื่อใชในการจัดการแขงขันกีฬาทองที่-ทองถิ่นสัมพันธอําเภอพาน

ตั้งจายจากเงินรายได จะเบิกจายงบประมาณได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแลว

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 2,550,000      บาท

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว 2,550,000      บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 2,550,000      บาท

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) ตั้งไว 2,550,000      บาท

    1. ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว 1,850,000      บาท

1.1 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี หมูที่ 1 บานปาเหียง (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี ขนาดปากรางกวาง 1.40 เมตร ทองรางกวาง 0.50 เมตร

หนา 0.075 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

1.2 คาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานปาตาก (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5  ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

1.3 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  6 บานแมคาวโตน (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1.00 เมตร

ยาว 135.00 เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 51 ทอน 

พรอมแทคอนกรีตหลังทอระบายน้ํา ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
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1.4 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 10 บานผาจอ ตั้งไว 200,000         บาท

       (สวนโยธา)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี ขนาดปากรางกวาง 0.80 เมตร ทองรางกวาง 0.30 เมตร

หนา 0.075 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 146.00 เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีต ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร

จํานวน 22 ทอน พรอมแทคอนกรีตหลังทอระบายน้ํา ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

1.5 คากอสรางฝายกั้นน้ําและวางทอสงน้ําประปาภูเขา หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายคาจางเหมากอสรางฝายกั้นน้ําและวางทอสงน้ําระบบประปาภูเข หมูที่ 12 ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

1.6 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 15 บานแมคาวดวงดี ตั้งไว 200,000         บาท

       (สวนโยธา)

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา จํานวน 4 ชวง ดังนี้

ชวงที่ 1 ขนาดปากรางกวาง 1.00 เมตร ทองรางกวาง 0.40 เมตร หนา 0.075 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 13.00 เมตร 

ชวงที่ 2 ขนาดปากรางกวาง 1.20 เมตร ทองรางกวาง 0.40 เมตร หนา 0.075 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 9 ทอน พรอมเทคอนกรีตหลังทอระบายน้ําคอนกรีต

ชวงที่ 3 ขนาดปากรางกวาง 2.00 เมตร ทองรางกวาง 0.80 เมตร หนา 0.075 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 82.00 เมตร 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 15 ทอน พรอมเทคอนกรีตหลังทอระบายน้ําคอนกรีต 

ชวงที่ 4 ขนาดปากรางกวาง 0.80 เมตร ทองรางกวาง 0.30 เมตร หนา 0.075 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 17 ทอน พรอมเทคอนกรีตหลังทอระบายน้ําคอนกรีต 

ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

1.7 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว 106.00 เมตร และวางทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 4 ทอน 

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
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1.8 คากอสรางตอเติมเมรุเผาศพ (ชวงที่ 3) หมูที่ 18 บานเวียงสา (สวนโยธา) ตั้งไว 250,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางตอเติมเมรุเผาศพ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 8.50 เมตร (ชวงที่ 3)

ตามแบบที่ อบต.สันกลางกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

    2. ประเภทอาคารตาง ๆ ตั้งไว 600,000         บาท

2.1 คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 11 บานปาเปา (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 14.40 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 115.20 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

2.2 คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 13 บานรองลึก (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร 

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 128.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

2.3 คากอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16 บานสันโคง (สวนโยธา) ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)

    3. ประเภทคาถมดิน ตั้งไว 100,000         บาท

3.1 คาถมดินที่ดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม) (สวนโยธา) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาถมดินที่ดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม) ขนาดกวางเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 11.00 เมตร 

สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร จากระดับดินเดิม ตามแบที่  อบต.สันกลาง กําหนด ตั้งจายจากเงินรายได  

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนสามป (พ.ศ.2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร  (00320)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น (ยอดรวม) ตั้งไว 170,000      บาท

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว 170,000      บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 170,000         บาท

  คาใชสอย (ยอดรวม) 70,000           

    ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 70,000           บาท

        1. คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) ตั้งไว 70,000           บาท

  1.1 คาใชจายในโครงการอาสาพิทักษปาตามพระราชเสาวนีย ตั้งไว 30,000           บาท

        ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาสาพิทักษปา เชน คาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะ คาที่พัก

หรือคาใชจายอื่นตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  1.2 คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สีเขียว ตั้งไว 40,000           บาท

        ตามแนวทางพระราชดําริ (สํานักงานปลัด อบต.)

เพื่อจัดซื้อตนไม พันธุไมสําหรับแจกจายใหกับราษฎร ตามแนวทางพระราชดําริ และจัดอบรมประชุมโครงการทองถิ่นไทย 

รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เปนคาอาหาร คาวิทยากร คาสถานที่ คาเครื่องเสียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  คาวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว 100,000         บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการปฎิงานของ อบต.  และตามภารกิจของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เชน เครื่องมือทางดานปศุสัตว ปุย ไม ตนไม เมล็ดพันธุพืช หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 

ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานงบกลาง  (00400)

แผนงานงบกลาง  (00410)

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น ตั้งไว 2,369,750      บาท

งบกลาง ตั้งไว 2,369,750      บาท

  หมวดงบกลาง ตั้งไว 2,214,750      บาท

      1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราที่กฎหมายกําหนด  ของคาจางสําหรับพนักงานจางของ อบต.

ตั้งจายจากเงินรายได 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

      2. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งไว 400,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูติดเชื้อเอดส  ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      3. ประเภทสํารองจาย ตั้งไว 1,350,000      บาท

3.1 เงินสํารองจาย ตั้งไว 1,350,000      บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนที่มิไดตั้งรายจายไว ไดแก รายการแกไขปญหาเรงดวนใหกับราษฎร

หรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฏร ในกรณีประสบภัยตาง ๆ  ตลอดถึงปญหาในสาธารณูปโภค การปองกันภัย

ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ คาซอมวัสดุ คาซอมครุภัณฑ ดําเนินการ หรือจายเปนเงินชดเชยใหกับผูมีสิทธิ

ตั้งจายจากเงินรายได  490,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 860,000 บาท

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

      4. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 264,750         บาท

4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ตั้งไว 120,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมดามการสาธารณสุข อนามัย

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)
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4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันกลาง ตั้งไว 50,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันกลาง  ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

4.3 เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งไว 94,750           บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาตอของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง)

  หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ตั้งไว 155,000      บาท

      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งไว 155,000         บาท

เพื่อสงสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละหนึ่ง ของรายรับเงินรายได

ไมรวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งไดประมาณการรับไว  

ตั้งจายจากเงินรายได   

ปรากฏในดานงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 10,883,500  10,621,500  262,000       

งบบุคลากร 6,522,000    6,522,000    -                   

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 6,522,000    6,522,000    -                   

  1. หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) 3,953,000    3,953,000    -                   

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  00111 514,260          514,260          

1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 00111 42,120            42,120            

1.3 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 00111 42,120            42,120            

1.4 ประเภทคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 00111 86,500            86,500            

1.5 ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 00111 3,268,000       3,268,000       

  2. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (ยอดรวม) 2,569,000    2,569,000    -                   

    2.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) 2,569,000    2,569,000    -                   

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานสวนตําบล 1,484,500    1,484,500    -                   

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00111 1,170,000       1,170,000       

2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหนง 00111 220,000          220,000          

2.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 00111 94,500            94,500            

     เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง 1,084,500    1,084,500    -                   

2.1.4 ประเภทคาจางพนักงานจาง 00111 705,500          705,500          -                      

1. คาจางพนักงานจางตามภารกิจ 00111 256,500          256,500          

2. คาจางพนักงานจางทั่วไป 00111 449,000          449,000          

2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 00111 379,000          379,000          

งบดําเนินงาน 2,320,000    2,300,000    20,000         

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 2,070,000    2,050,000    20,000         

  คาตอบแทน  (ยอดรวม) 510,000       510,000       -                   

      คาตอบแทน (สํานักงานปลัด อบต.) 510,000          510,000          -                      

1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนก อบต. 00111 50,000            50,000            

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00111 20,000            20,000            -                      

3. ประเภทคาเชาบาน 00111 30,000            30,000            

4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00111 60,000            60,000            

ดานบริหารงานทั่วไป  (00100)

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

5. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00111 50,000            50,000            

6. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00111 300,000          300,000          

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 830,000       830,000       -                   

  คาใชสอย  (สํานักงานปลัด อบต.) 830,000       830,000       -                   

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  390,000          390,000          -

1.1 คารับวารสาร 00111 90,000            90,000            -                      

1.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00111 70,000            70,000            

1.3 คาจางเหมาบริการ จัดทําของและคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล 00111 200,000          200,000          -                      

      ขับรถกูภัย

1.4 คาจัดทําวารสาร เอกสารตาง ๆ 00111 30,000            30,000            

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  100,000          100,000          -                      

  2.1 คารับรอง 00111 100,000          100,000          

1. คารับรอง 20,000            20,000            

2.คาเลี้ยงรับรอง 80,000            80,000            

      3. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ  300,000          300,000          -                      

            รายจายหมวดอื่น ๆ 

    3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 00111 80,000            80,000            

    3.2 คาพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และของที่ระลึกของอบต. 00111 20,000            20,000            

    3.3 คาใชจายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ 00111 100,000          100,000          -                      

    3.4 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) 100,000          100,000          -                      

1. คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนาของคณะผูบริหาร ส.อบต. 00111 100,000          100,000          

    ผูนําในตําบล และพนักงาน

      4. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 40,000            40,000            

1. คาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ และวัสดุ 00111 40,000            40,000            

  คาวัสดุ 730,000       710,000       20,000         

      คาวัสดุ (สํานักงานปลัด อบต.) 730,000          710,000          20,000             

    1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00111 100,000          100,000          

    2. ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 00111 20,000            20,000            -                      

    3. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 00111 10,000            10,000            -                      

    4. ประเภทวัสดุกอสราง  00111 160,000          160,000          

    5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 00111 40,000            20,000            20,000             

    6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 00111 300,000          300,000          

    7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร 00111 50,000            50,000            -                      

    8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร 00111 20,000            20,000            

    9. ประเภทวัสดุอื่น 00111 30,000            30,000            

รายการ



105                  

รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

หมวดคาสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 250,000       250,000       -                   

    1. ประเภทคาไฟฟา 00111 150,000          150,000          

    2. ประเภทคาโทรศัพท 00111 80,000            80,000            

    3. ประเภทคาไปรษณีย  00111 20,000            20,000            

งบลงทุน 295,500       127,500       168,000       

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 295,500       127,500       168,000       

  หมวดคาครุภัณฑ 295,500       127,500       168,000       

        คาครุภัณฑ (สํานักงานปลัด อบต.) 295,500          127,500          168,000          

               1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 55,500         15,500         40,000         

1.1 คาตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ใบ 00111 8,000              8,000              

1.2 คาโตะประชุม แบบพับขาได จํานวน 20 ตัว 00111 40,000            40,000             

1.3 คาพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4 ตัว 00111 6,000              6,000              

1.4 คาพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัว 00111 1,500              1,500              

               2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 90,000         -                  90,000         

2.1 คาชุดไมคโครโฟนหองประชุม 00111 60,000            60,000             

2.2 คาเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต จํานวน 1 ตัว 00111 30,000            30,000             

               3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 12,000         12,000         -                   

3.1 คากลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 00111 12,000            12,000            

               4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 38,000         -                  38,000         

4.1 คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา) จํานวน 2 เครื่อง 00111 38,000            38,000             

               5. ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 100,000       100,000       -                   

5.1 คาซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล 00111 100,000          100,000          

         เครื่องสูบน้ําประปาหมูบาน

งบเงินอุดหนุน 15,000         15,000         -                   

หมวดเงินอุดหนุน 15,000         15,000         -                   

  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 15,000         15,000         -                   

1. อุดหนุน อบต.ปาหุง โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ 00111 15,000            15,000            

    ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการฯ

งบบุคลากร 1,132,000    1,132,000    -

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 1,132,000    1,132,000    -

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (กองคลัง) 1,132,000       1,132,000       -

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานสวนตําบล  1,022,000       1,022,000       -

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00113 888,000          888,000          

รายการ
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2. ประเภทเงินประจําตําแหนง 00113 42,000            42,000            -                      

3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 00113 92,000            92,000            

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง   110,000          110,000          -                      

4. ประเภทคาจางพนักงานจาง 00113 95,000            95,000            -                      

5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 00113 15,000            15,000            

งบดําเนินงาน 555,000       525,000       30,000         

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 555,000       525,000       30,000         

  คาตอบแทน  (ยอดรวม) 305,000       305,000       -                   

    คาตอบแทน (กองคลัง) 305,000          305,000          -                      

1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนก อบต. 00113 85,000            85,000            

2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00113 10,000            10,000            

3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00113 10,000            10,000            

4. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00113 50,000            50,000            

5. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00113 150,000          150,000          

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 220,000       220,000       -                   

    คาใชสอย  (กองคลัง) 220,000       220,000       -                   

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 160,000          160,000          -                      

    1.1 คาจางเหมาจัดวางระบบขอมูลทะเบียนทรัพยสิน 00113 160,000          160,000          -                      

      2. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 50,000            50,000            

    2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมการฝกอบรมตาง ๆ 00113 50,000            50,000            

      3. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 10,000            10,000            

    3.1 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ และวัสดุ 00113 10,000            10,000            

  คาวัสดุ 30,000         -                  30,000         

      คาวัสดุ  (กองคลัง) 30,000            -                      30,000             

   ประเภทวัสดุสํานักงาน  00113 30,000            -                      30,000             

งบลงทุน 44,000         -                  44,000         

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 44,000         -                  44,000         

  หมวดคาครุภัณฑ 44,000         -                  44,000         

      คาครุภัณฑ (กองคลัง) 44,000         -                  44,000         

               ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 44,000            -                      44,000             

1. คาตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 6 ใบ 00113 24,000            -                      24000

2. คาเครื่องทําลายเอกสาร 00113 20,000            -                      20000

รายการ
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ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 140,000       -                  140,000       

งบดําเนินงาน 80,000         -                  80,000         

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 80,000         -                  80,000         

  คาวัสดุ 80,000         -                  80,000         

1. ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 00123 30,000            -                      30,000             

2. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 00123 50,000            -                      50,000             

งบลงทุน (ยอดรวม) 60,000         -                  60,000         

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 60,000         -                  60,000         

    หมวดคาครุภัณฑ 60,000         -                  60,000         

    ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ 60,000            -                      60,000             

1. คาไฟกระพริบเตือนอันตราย 00123 60,000            -                      60,000             

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานบริหารงานทั่วไป  (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)



108

รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 4,564,000    1,260,000    3,304,000    

งบบุคลากร (ยอดรวม) 752,000       752,000       -                   

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 752,000       752,000       -                   

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 752,000       752,000       -                   

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานสวนตําบล (สวนการศึกษาฯ)   428,000          428,000          -                      

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00211 300,000          300,000          

2. ประเภทเงินประจําตําแหนง 00211 42,000            42,000            

3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 00211 86,000            86,000            

      เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง (สวนการศึกษาฯ) 324,000          324,000          -                      

4. ประเภทคาจางพนักงานจาง 00211 255,000          255,000          -                      

4.1 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ 255,000          255,000          

5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 00211 69,000            69,000            

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) 2,088,000    508,000       1,580,000    

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 2,038,000    458,000       1,580,000    

  คาตอบแทน  (สวนการศึกษาฯ) 203,000          203,000          -                      

1. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00211 5,000              5,000              

2. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00211 10,000            10,000            

3. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00211 30,000            30,000            

4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00211 158,000          158,000          

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 755,000          235,000          520,000          

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  20,000            20,000            -                      

    1.1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00211 20,000            20,000            

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 700,000          210,000          490,000          

          หมวดอื่นๆ

    2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฏหมาย 00211 20,000            20,000            0

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานการศึกษา  (00210)

รายการ
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    2.2 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) 680,000          190,000          490,000          

1. คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00211 40,000            -                      40,000             

2. คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 00211 40,000            40,000            

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 450,000          -                      450,000          

    (1) คาอาหารกลางวันเด็กเล็ก 00212 450,000          -                      450,000          

4. คาใชจายโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาใหกับเด็ก นักเรียน ประชาชน 00214 100,000          100,000          

5. คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กนักเรียนในตําบล(เด็กพิเศษ) 00214 50,000            50,000            

      3. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 35,000            5,000              30,000             

    3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ 00211 5,000              5,000              

    3.2 คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00211 30,000            -                      30,000             

  คาวัสดุ  (สวนการศึกษา) 1,080,000       20,000            1,060,000       

    1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00211 10,000            10,000            

    2. ประเภทวัสดุงานบานงานครัว 00211 20,000            -                      20,000             

    3. ประเภทคาอาหารเสริม (นม) 00212 1,000,000       -                      1,000,000       

    4. ประเภทวัสดุการศึกษา 00212 40,000            -                      40,000             

    5. ประเภทวัสดุอื่น (วัสดุบริโภค) 00211 10,000            10,000            

หมวดคาสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 50,000         50,000         -                   

    1. ประเภทคาไฟฟา 00211 10,000            10,000            

    2. ประเภทคาน้ําประปา 00211 10,000            10,000            

    3. ประเภทคาโทรศัพท 00211 30,000            30,000            

งบลงทุน 24,000         -                  24,000         

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 24,000         -                  24,000         

  หมวดคาครุภัณฑ (ยอดรวม) 24,000         -                  24,000         

    ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 24,000         -                  24,000         

1. คาตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบตูเหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 5 ใบ 00211 20,000            20,000             

2. คาตูเหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 1 ใบ 00211 4,000              4,000               

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 1,700,000    -                  1,700,000    

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 1,700,000    -                  1,700,000    

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  (ยอดรวม) 1,700,000       -                      1,700,000       

1. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา  70,000            -                      70,000             

1.1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 00212 40,000            40,000             

1.2 โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000            20,000             

1.3 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน 00213 10,000            10,000             

รายการ
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2. อุดหนุนโรงเรียนบานปาตาก 80,000            80,000             

2.1 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 00212 40,000            40,000             

2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000            20,000             

2.3 โครงการการอยูคายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนในตําบลสันกลาง 00212 20,000            20,000             

3. อุดหนุนโรงเรียนบานแมคาวหลวง 60,000            60,000             

3.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 00212 40,000            40,000             

3.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000            20,000             

4. อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา 90,000            90,000             

4.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 00212 40,000            40,000             

4.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000            20,000             

4.3 โครงการคายธรรมะนักเรียน 00212 30,000            30,000             

5. อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเปนคาอาหารกลางวัน 00212 1,400,000       -                      1,400,000       

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 355,000       105,000       250,000       

งบดําเนินงาน 100,000       30,000         70,000         

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000       30,000         70,000         

  คาวัสดุ 100,000       30,000         70,000         

      ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 00223 100,000          30,000            70,000             

งบลงทุน 75,000         75,000         -                   

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 75,000         75,000         -                   

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) 75,000            75,000            -                      

      ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ 75,000         75,000         -                   

    1. คาเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 00223 75,000            75,000            -                      

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 180,000       -                  180,000       

หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 180,000       -                  180,000       

  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ยอดรวม) 180,000          -                      180,000          

1. อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน 00223 180,000          180,000          

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 15,000         -                  15,000         

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 15,000         -                  15,000         

หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 15,000         -                  15,000         

  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน  15,000            -                      15,000             

    1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอพาน  ตามโครงการกิจกรรมสาธารณกุศล 00232 15,000            15,000             

แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 3,084,000    1,195,000    1,889,000    

งบบุคลากร 748,000       748,000       -                   

หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 748,000       748,000       -                   

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 748,000       748,000       -                   

    เงินเดือน  (ฝายประจํา) พนักงานสวนตําบล (สวนโยธา) 00241 620,000          620,000          -                      

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00241 552,000          552,000          

2. ประเภทเงินประจําตําแหนง 00241 42,000            42,000            

3. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 00241 26,000            26,000            

    เงินเดือน (ฝายประจํา) พนักงานจาง (สวนโยธา)   128,000          128,000          -                      

4. ประเภทคาจางพนักงานจาง 00241 110,000          110,000          -                      

5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 00241 18,000            18,000            

งบดําเนินงาน 605,000       435,000       170,000       

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 605,000       435,000       170,000       

  คาตอบแทน  (ยอดรวม) 165,000       165,000       

1. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00241 5,000              5,000              

2. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00241 10,000            10,000            

3. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00241 20,000            20,000            

4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00241 130,000          130,000          

คาใชสอย  (ยอดรวม) 320,000       200,000       120,000       

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  100,000          80,000            20,000             

 1.1 คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน  และคาจางออกแบบอาคารสํานักงาน 00241 100,000          80,000            20,000             

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

รายการ

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 15,000            15,000            -                      

          หมวดอื่น ๆ

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฏหมาย 00241 15,000            15,000            

      3. ประเภทคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน 205,000          105,000          100,000          

3.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดิน ถนน สิ่งกอสราง และสาธารณะสมบัติ 00242 200,000          100,000          100,000          

3.2 คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ  อบต. 00241 5,000              5,000              

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 120,000       70,000         50,000         

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00241 20,000            20,000            

2. ประเภทวัสดุกอสราง 00241 100,000          50,000            50,000             

งบลงทุน 1,731,000    12,000         1,719,000    

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 131,000       12,000         119,000       

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) 131,000       12,000         119,000       

    1. ประเภทครุภัณฑสํารวจ 100,000          -                      100,000          

2.1 คากลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 เครื่อง 00241 100,000          -                      100,000          

    2. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 31,000         12,000         19,000         

1.1 คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค (ชนิดพกพา) จํานวน 1 เครื่อง 00241 19,000            -                      19,000             

1.2 คาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (INJET Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 00241 12,000            12,000            

      จํานวน 1 เครื่อง

หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง (ยอดรวม)  1,600,000    -                  1,600,000    

  คาที่ดิน และสิ่งกอสราง (ยอดรวม)  1,600,000    -                  1,600,000    

    1. ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1,600,000       -                      1,600,000       

    1. คาปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 2 00242 200,000          200,000          

    2. คาปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 00242 200,000          200,000          

    3. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  4 00242 250,000          250,000          

    4. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  7 00242 250,000          250,000          

    5. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  8 00242 200,000          200,000          

    6. คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  9 00242 250,000          250,000          

    7. คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่  14 00242 250,000          250,000          

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 645,000       175,000       470,000       

งบดําเนินงาน 590,000       160,000       430,000       

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 590,000       160,000       430,000       

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 590,000       160,000       430,000       

      1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  100,000          -                      100,000          

    1.1 คาตรวจสอบปริมาณน้ํา วิเคราะหคุณภาพน้ํา ของประปาหมูบาน 00252 100,000          100,000          

          แหลงน้ําดิบ

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 490,000          160,000          330,000          

          หมวดอื่นๆ

    2.1 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) 490,000          160,000          330,000          

1. คาใชจายในการฝกอบรมอบรมอาชีพใหแกราษฎรตําบล 00252 30,000            -                      30,000             

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. คาใชจายในฝกอบรม อปพร.และสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง 00252 30,000            30,000             

    ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

3. คาใชจายตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัว 00252 90,000            90,000             

    สูตําบลนาอยูอยางยั่งยืน

4. คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชนกับอบตเจริญเมือง 00252 100,000          -                      100,000          

5. คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกผูนําชุมชน 00252 50,000            50,000            -                      

     และประชาชน

6. คาใชจายในการอบรมคณะกรรมการประปาหมูบาน 00252 80,000            80,000             

7. คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 00252 50,000            50,000            -                      

    ตําบลสันกลาง (ศพส.ต.สันกลาง)

8. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนตานยาเสพติด 00252 60,000            60,000            

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 55,000         15,000         40,000         

หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 55,000         15,000         40,000         

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  (ยอดรวม) 55,000            15,000            40,000             

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน  โครงการฝกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบาน 00252 15,000            15,000            -                      

    รุน "เทิดไทองคราชัน ราชินี พระมิ่งขวัญของชาวไทย รวมใจเอาชนะยาเสพติด"

    ประจําป 2557

2. อุดหนุน ศพส.อําเภอพาน  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 00252 20,000            20,000             

    อําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน)

3. อุดหนุน ศพส.จ.เชียงราย  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 00252 20,000            20,000             

    จังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.เชียงราย)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 1,223,750    1,103,750    120,000       

งบดําเนินงาน 1,020,000    900,000       120,000       

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 1,020,000    900,000       120,000       

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 920,000       800,000       120,000       

      1. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  100,000          70,000            30,000             

    1.1 คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแมแหงชาติ 00263 100,000          70,000            30,000             

      2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 820,000          730,000          90,000             

          หมวดอื่นๆ

    2.1 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) 820,000          730,000          90,000             

1. คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาชนเผา 00262 70,000            70,000            

2. คาใชจายในการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่น 00262 170,000          140,000          30,000

    กีฬาประชาชน และกีฬา อสม.

3. คาใชจายในการจัดงานสงกรานตและมหกรรมของดีตําบลสันกลาง 00263 100,000          100,000          -                      

4. คาใชจายในการจัดขบวนแหตนเทียนพรรษา 00263 150,000          150,000          -                      

5. คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง สรงน้ําพระธาตุ 00263 180,000          140,000          40,000

    และประเพณีแหธรรมหลวง 

6. คาใชจายโครงการบวชพระภิกษุ สามเณร 00263 20,000            20,000            -                      

7. คาใชจายโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม แกพระภิกษุสามเณร 00263 60,000            60,000            

8. คาใชจายในการจัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ 00263 70,000            50,000            20,000             

ตําบลสันกลาง

  คาวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000       100,000       -                   

      ประเภทวัสดุกีฬา 00262 100,000          100,000          -                      

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

รายการ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

งบลงทุน (ยอดรวม) 100,000       100,000       -                   

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (ยอดรวม) 100,000       100,000       -                   

  คาครุภัณฑ (ยอดรวม) 100,000       100,000       -                   

    ประเภทครุภัณฑกีฬา 100,000          100,000          -                      

  1. คาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 00262 100,000          100,000          -                      

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 103,750       103,750       -                   

หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 103,750       103,750       -                   

  1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  (ยอดรวม) 78,750            78,750            -                      

1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน  โครงการจัดงานพิธี งานประเพณี 00263 78,750            78,750            -                      

      และวัฒนธรรม ประจําป 2557

  2. ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ยอดรวม) 25,000            25,000            -                      

2.1 อุดหนุน อบต.ปาหุง โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองที่-ทองถิ่นสัมพันธ 00262 25,000            25,000            

      อําเภอพาน ประจําป 2556

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น  2,550,000    100,000       2,450,000    

งบลงทุน  2,550,000    100,000       2,450,000    

หมวดคาที่ดิน และสิ่งกอสราง (ยอดรวม)  2,550,000    100,000       2,450,000    

  คาที่ดิน และสิ่งกอสราง (ยอดรวม)  2,550,000    100,000       2,450,000    

    1. ประเภทกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1,850,000       -                      1,850,000       

  1.1 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี หมูที่  1 00312 250,000          250,000          

  1.2 คาปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 00312 250,000          250,000          

  1.3 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  6 00312 250,000          250,000          

  1.4 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่  10 00312 200,000          200,000          

  1.5 คากอสรางฝายกั้นน้ําและวางทอสงน้ําประปาภูเขา หมูที่ 12 00312 250,000          250,000          

  1.6 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 15 00312 200,000          200,000          

  1.7 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 00312 200,000          200,000          

  1.8 คากอสรางตอเติมเมรุเผาศพ  (ชวงที่ 3) หมูที่ 18 00312 250,000          250,000          

    2. ประเภทอาคารตาง ๆ 600,000          -                      600,000          

  2.1 คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 11 00312 200,000          200,000          

  2.2 คากอสรางอาคารอเนกประสงค หมูที่ 13 00312 200,000          200,000          

  2.3 คากอสรางตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 16 00312 200,000          200,000          

    3. ประเภทคาถมดิน 100,000          100,000          -                      

3.1 คาถมดินที่ดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม) 00312 100,000          100,000          -                      

รายการ

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 170,000       100,000       70,000         

งบดําเนินงาน 170,000       100,000       70,000         

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 170,000       100,000       70,000         

  คาใชสอย  (ยอดรวม) 70,000         -                  70,000         

      ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 70,000            -                      70,000             

      หมวดอื่นๆ

    1. คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานตาง ๆ  (ยอดรวม) 70,000            -                      70,000             

1. คาใชจายในโครงการอาสาพิทักษปาตามพระราชเสาวนีย 00322 30,000            -                      30,000             

    ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ

2. คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ 00322 40,000            -                      40,000             

    รักษพื้นที่สีเขียว  ตามแนวทางพระราชดําริ

  คาวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000          100,000          -                      

ประเภทวัสดุการเกษตร 00321 100,000          100,000          

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

ดานการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานการเกษตร  (00320)

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายทั้งสิ้น 2,369,750 839,750    1,530,000 

งบกลาง  (ยอดรวม) 2,369,750    839,750       1,530,000    

  หมวดงบกลาง  (ยอดรวม) 2,214,750    684,750       1,530,000    

      1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00411 200,000          100,000          100,000          

      2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 00411 400,000          400,000          

      3. ประเภทเงินสํารองจาย 1,350,000       490,000          860,000          

    1. เงินสํารองจาย 00411 1,350,000       490,000          860,000          

      4 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  (ยอดรวม) 264,750          94,750            170,000          

    4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง 00411 120,000          -                      120,000          

    4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 00411 50,000            50,000             

    4.3 เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. 00411 94,750            94,750            -                      

        พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

  หมวดบําเหน็จ/บํานาญ 155,000       155,000       -                   

      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 00411 155,000          155,000          

26,000,000  15,500,000  10,500,000  

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น

แผนงานงบกลาง  (00410)

ดานงบกลาง  (00400)
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สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา งบกลาง

คิดเปนรอยละ 40.85               6.66 22.05 21.32 9.11 100.00

หมวดเงินเดือน 6,522,000        1,132,000     748,000        752,000          - 9,154,000      35.21

   เงินเดือนฝายการเมือง 3,953,000        - - - - 3,953,000      15.20

   เงินเดือนขาราชการพนักงานสวนตําบล 1,484,500        1,022,000     620,000        428,000          - 3,554,500      13.67

   เงินเดือนพนักงานจาง 1,084,500        110,000        128,000        324,000          - 1,646,500      6.33

หมวดคาตอบแทน ใชสอย  และวัสดุ 3,050,000        555,000        605,000        3,018,000       - 7,228,000      27.80

  คาตอบแทน 510,000           305,000        165,000        203,000          - 1,183,000      4.55

  คาใชสอย  1,530,000        220,000        320,000        1,635,000       - 3,705,000      14.25

  คาวัสดุ 1,010,000        30,000          120,000        1,180,000       - 2,340,000      9.00

หมวดสาธารณูปโภค 250,000           - - 50,000             - 300,000         1.15

หมวดเงินอุดหนุน 368,750           - - 1,700,000       - 2,068,750      7.96

  อุดหนุนสวนราชการ 133,750           - - 1,700,000       - 1,833,750      7.05

  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 40,000             - - - - 40,000            0.15

  อุดหนุนเอกชน 180,000           - - - - 180,000         0.69

  อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน  15,000             - - - - 15,000            0.06

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 430,500           44,000          231,000        24,000             - 729,500         2.81

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง - - 4,150,000     - - 4,150,000      15.96

หมวดงบกลาง - - - - 2,214,750  2,214,750      8.52

   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - - - 200,000     200,000         0.77

   ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส - - - - 400,000     400,000         1.54

   ประเภทสํารองจาย - - - - 1,350,000  1,350,000      5.19

   ประเภทรายจายตามขอผูกพัน - - - - 264,750     264,750         1.02

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ  - - - - 155,000     155,000         0.60

รวมงบประมาณสวน 10,621,250      1,731,000     5,734,000     5,544,000       2,369,750  100.00

26,000,000 รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

สวนราชการ

สรุปรายการตั้งจายตามงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

.........................................................................

รายการ ยอดรวม รอยละ
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