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สวนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

*********************************
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ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

                    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2554 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังตอไปน้ี

                            1. สถานะการคลัง
                      ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 องคการบริหารสวนตําบล  ไดประมาณการรายรับไวจํานวน  20,650,000  บาท
โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  และในสวน
ของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน  20,650,000  บาท  ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะดานตางๆใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล (รายรับเทากับรายจาย) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู 2,070,465.06  บาท

                     2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและในปปจจุบัน
                      ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาระกิจตางๆที่จะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบล
ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ

             2.1  รายรับ ปงบประมาณ พ.ศ.2554  ประมาณการไว  รวมท้ังส้ิน 20,650,000 บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป  2552 ป  2553 ป  2554 เหตุ

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน (ยอดรวม) 20,634,345.69            20,650,000.00              20,650,000      
ก. รายไดภาษีอากร (ยอดรวม) 10,218,802.89            10,245,023.00              10,245,023      

     1. หมวดภาษีอากร (ยอดรวม) 241,786.72                 268,000.00                   268,000           

     1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 106,842.72                 130,000                        130,000           หนา  12
     1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 104,838.00                 105,000                        105,000           หนา  12
     1.3 ภาษีปาย 30,106.00                   33,000                          33,000              หนา  12
     2.  หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร (ยอดรวม) 9,977,016.17              9,977,023.00                9,977,023         
      2.1 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 2,281,450.74              2,281,500                     2,281,500        หนา  12
      2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 56,767.95                   56,800                          56,800              หนา  12
      2.3 ภาษีสุรา 1,005,734.33              1,005,700                     1,005,700        หนา  12
      2.4 ภาษีสรรพสามิต 1,942,022.50              1,942,000                     1,942,000        หนา  12
      2.5 คาภาคหลวงแร 7,202.49                     7,200                             7,200                หนา  12
      2.6 คาภาคหลวงปโตเลียม 64,417.29                   64,400                          64,400              หนา  12
      2.7 ภาษีมูลคาเพ่ิม  ตาม  พรบ.ฯ 4,100,398.28              4,100,400                     4,100,400        หนา  12

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

รายรับ
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป  2552 ป  2553 ป  2554 เหตุ

      2.8 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
            ตามกฏหมายที่ดิน 517,208.00                 517,208                        517,208           หนา  12

      2.9 เงินอุทยานแหงชาติ 1,304.59                     1,305                             1,305                หนา  12
      2.10 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 510.00                        510                                510                   หนา  12

ข รายไดท่ีมิใชภาษีอากร (ยอดรวม) 341,278                      330,677.00                   330,677           
   1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต(ยอดรวม) 146,319                      132,677.00                   132,677           

     1.1 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการสาธารณสุข -                              -                                    -                       หนา  13
     1.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร 1,400                          1,400                             1,400                หนา  13
     1.3 คาปรับผิดสัญญา 138,419                      124,277                        124,277           หนา  13
     1.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา   
           ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 6,500                          7,000                             7,000                หนา  13

   2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน (ยอดรวม) 47,430.06                   50,000.00                     50,000              

     2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 47,430.06                   50,000.00                     50,000              หนา  13
     2.2 คาเชาสถานท่ี -                              -                                -                       
     2.3 คาเรียนคอมพิวเตอร -                              -                                -                       

   3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (ยอดรวม) 147,529.00                 148,000.00                   148,000           

     3.1 คาขายแบบแปลน 103,000.00                 103,000.00                   103,000.00      หนา  13
     3.2 รายไดเบ็ดเตล็ด 44,520.00                   45,000.00                     45,000.00        หนา  13
     3.3 คาจําหนายแบบพิมพ -                              -                                -                   
     3.4 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 9.00                            -                                -                   

ค. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม) 10,074,264.74            10,074,300.00              10,074,300      

   1. หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 10,074,264.74            10,074,300.00              10,074,300      

     1.1  เงินอุดหนุนทั่วไปใหแก อปท. สําหรับดําเนิน 10,074,264.74            10,074,300                   10,074,300      หนา  13
       การตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
       เลือกทํา
ง.  รายไดอื่น (ยอดรวม) -                              -                                -                   

    1. เงินบริจาค (ยอดรวม) -                              -                                -                   

รายรับ
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              2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน ยอดรวม 20,570,000      บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป  2552 ป  2553 ป  2554 เหตุ

ดานบริหารท่ัวไป (ยอดรวม) 3,036,706.15              8,919,910                     8,357,444        

 - แผนงานบริหารทั่วไป 3,036,706.15              7,369,910                     8,097,444        
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                              1,550,000                     260,000           

ดานบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 3,482,851                   6,963,125                     7,375,970        

 - แผนงานการศึกษา 1,552,863                   3,225,125                     3,723,150        
 - แผนงานสาธารณสุข 193,200                      275,000                        220,000           
 - แผนงานสังคมสงเเคราะห 183,200                      20,000                          15,000              
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,280                   2,303,000                     2,632,820        
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 586,080                      490,000                        255,000           
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 279,500                      650,000                        530,000           

ดานการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 1,096,641                   1,578,000                     1,670,000        

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,096,641                   1,408,000                     1,120,000        
 - แผนงานการเกษตร 0 170,000                        110,000           
 - แผนงานการพาณิชย 0 - 440,000           

ดานการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 124,712                      3,038,965                     3,166,586        

 - แผนงานงบกลาง 124,712                      3,038,965                     3,166,586        

            2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 20,570,000      บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย

ป  2552 ป  2553 ป  2554 เหตุ

1. รายจายงบกลาง 1,285,700.00 3,038,965 3,166,586        
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,643,000.00 6,042,160 6,451,403        
3.  หมวดคาจางช่ัวคราว 1,788,000.00 0 -                       
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ 8,240,000.00 4,520,875 5,247,961        
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 174,000.00 135,000 155,000           
6. หมวดเงินอุดหนุน 2,097,300.00 2,145,000 1,998,750        
7. หมวดรายจายอ่ืน 2,790,000 0 -                       
8. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง 5,982,000.00 4,618,000 3,550,300        

24,000,000.00            20,500,000                   20,570,000      รวมงบประมาณท้ังส้ิน

หมวด

ดาน / แผนงาน
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           2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม(รายจายท่ีไมนํามาตั้งงบประมาณ)

จายจาก ป  2552 ป  2553
(เปนเงินบาท) (เปนเงินบาท)

1. เงินจายขาดเงินสะสม  ยอดรวม 58,500.00 2,521,514.00

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 0 0
     นันทนาการ

     1.1.1 งานกีฬาและนันทนาการ 0 150,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     1.2.1. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 0.00 683,633
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

     1.3.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือน 0.00 487,632.00
      และระงับอัคคีภัย

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

     1.4.1 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะฯ 0.00 0.00
     1.4.2 งานไฟฟาถนน 0 715,574
1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

     1.5.1 งานบริหารงานทั่วไป 0.00 178,149.00
1.6 แผนงานสาธารณสุข

       1.6.1 งานบริการสาธารณสุข 0 0
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 47,700.00 0.00
1.8 แผนงานการเกษตร 10,800 99,476.00
1.9 แผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 149,841
1.10 แผนงานการศึกษา 0 57,209

2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยอดรวม 500,000.00 0.00

2.7  เงินรางวัลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 450,000.00
2.8  คาโตะเกาอ้ี 50,000.00

558,500.00 2,521,514.00รวมเงินรายจายท้ังส้ิน

รายการ
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*********************************

สวนท่ี 2

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
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งบประมาณรายจายท้ังส้ิน ยอดรวม 20,570,000        บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 8,357,444          บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 8,097,444          บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 260,000             บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 7,375,970          บาท

1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,723,150          บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000             บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 15,000               บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,632,820          บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 255,000             บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 530,000             บาท

ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 1,670,000          บาท

1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,120,000          บาท
2.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 110,000             บาท
3.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 440,000             บาท

ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 3,166,586          บาท

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,166,586          บาท

เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2554  จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554
เพ่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นชอบ

เหตุผล

หลักการ

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

บันทึกหลักและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ปงบประมาณ พ.ศ.2554
ของ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
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โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  87  องคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง  จึงจัดทําขอบัญญัตินี้ไว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอพานดังตอไปน้ี

ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554"
ขอ 2  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เปนตนไป
ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน

20,650,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 20,570,000     บาท

ก. ดานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 8,357,444       บาท
1.  แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 8,097,444       บาท
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 260,000          บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 7,375,970       บาท
1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,723,150       บาท
2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000          บาท
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 15,000            บาท
4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,632,820       บาท
5.  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ยอดรวม 255,000          บาท
6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม 530,000          บาท
    และนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 1,670,000       บาท
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,120,000       บาท
2.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 110,000          บาท
3.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 440,000          บาท
ง. ดานการดําเนินการงานอื่น ยอดรวม 3,166,586       บาท
1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 3,166,586       บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฎในสวนที่  4
ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547

ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554

********************************
อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

2B
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ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  รักษาการตามขอบัญญัติน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน             พ.ศ.

                           อนุมัติ

        (นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ)
                    นายอําเภอพาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
( นายณรงค  ต๊ิบแปง)
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  -  ประมาณการรายรับ
  -  รายจายตามแผนงาน
  -  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

สวนท่ี 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
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       ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดประมาณการรายรับ  ขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2554  เปนเงิน  20,650,000  บาท  จําแนกรายละเอียดดังตอไปน้ี

ประมาณการรายรับตามงบประมาณ ตั้งรับไว 20,650,000        บาท
ก. รายไดภาษีอากร  (ยอดรวม) ตั้งรับไว 10,245,023.00   บาท
   1.  หมวดภาษีอากร  (ยอดรวม) ตั้งรับไว 268,000             บาท

  1.1  ภาษีบํารุงทองที่ ตั้งรับไว 130,000.00        บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว 105,000.00        บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.3  ภาษีปาย ตั้งรับไว 33,000.00          บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.  หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให (ยอดรวม) ตั้งรับไว 9,977,023.00     บาท

2.1  ภาษีมูลคาเพ่ิม  1  ใน 9 ตั้งรับไว 2,281,500.00     บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับไว 56,800.00          บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.3  ภาษีสุรา ตั้งรับไว 1,005,700.00     บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.4  ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว 1,942,000.00     บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.5  คาภาคหลวงแร ตั้งรับไว 7,200.00            บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.6  คาภาคหลวงปโตเลียม ตั้งรับไว 64,400.00          บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.7  ภาษีมูลคาเพ่ิม  ตามพรบ. ฯ ตั้งรับไว 4,100,400.00     บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.8  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฏหมายที่ดิน ตั้งรับไว 517,208.00        บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.9  เงินอุทยาน ตั้งรับไว 1,305.00            บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.10  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม ตั้งรับไว 510.00               บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

คําช้ีแจงประกอบประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย

************************** 
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ข.  รายไดท่ีมิไชภาษีอากร ตั้งรับไว 330,677.00        บาท
   1.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  (ยอดรวม) ตั้งรับไว 132,677.00        บาท

1.1  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข ตั้งรับไว -                     บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.2  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับไว 1,400.00            บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.3  คาปรับการผิดสัญญา ตั้งรับไว 124,277.00        บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.4  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา ตั้งรับไว 7,000.00            บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

  2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  (ยอดรวม) ตั้งรับไว 50,000.00          บาท

2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว 50,000.00          บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

  3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (ยอดรวม) ตั้งรับไว 148,000.00        บาท

3.1  คาขายแบบแปลนและคํารอง ตั้งรับไว 103,000.00        บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

3.2  รายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว 45,000.00          บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

ค. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม) ตั้งรับไว 10,074,300.00   บาท

  1.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งรับไว 10,074,300.00   บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 10,411,300 บาท ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากรายรับจริงที่ผานมา  
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

ง.  รายไดอื่น ตั้งรับไว -                         บาท

  1.  เงินบริจาค ตั้งรับไว -                         บาท
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดเก็บขอมูลสถิติ  ตลอดจนวางแผนพัฒนาตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.  เพ่ือใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานท่ีทํา
1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง
2.  จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และการจัดทํางบประมาณ
3.  การดําเนินกิจการสภา  และการประชุมสภา
4.  จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 6,960,604            บาท
2.  สวนการคลัง งบประมาณ 1,136,840            บาท

รวม 8,097,444            บาท

แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารงานท่ัวไป

4B



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป  

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 3,646,403 909,120 2,101,031 145,000 88,750 - 70,300 6,960,604 สํานักงานปลัดฯ 00111

2. งานบริหารงานคลัง 576,000 101,160 459,680 - - - - 1,136,840 สวนการคลัง 00113

รวม 4,222,403 1,010,280 2,560,711 145,000 88,750 0 70,300 8,097,444
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือปองกัน  และระงับเหตุอัคคภัย

งานท่ีทํา
1.  ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
2.  จัดหาวัสดุ  ปองกันอัคคีภัย
3.  จัดหารถดับเพลิง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 260,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554

แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารงานท่ัวไป



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

    รักษาความสงบภายใน - - 220,000 - - - 40,000 260,000 สํานักงานปลัดฯ 00123

รวม 0 0 220,000 0 0 0 40,000 260,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
2.  เพ่ือใหนักเรียนในระดับประถมที่ยากจนไดมีอาหารไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาตามโภชนาการ

งานท่ีทํา
1.  จัดหาวัสดุ ส่ือการเรียนการสอนใหแกเด็กกอนวัยเรียน
2.  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในการจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
3.  สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สวนการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม งบประมาณ 3,723,150            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
    การศึกษา 153,000 518,400 346,750          10,000 - - - 1,028,150 สวนการศึกษา 00211
2.  งานระดับกอนประถมวัย    
     ประถมศึกษา - - 1,220,000 - 1,315,000 - 80,000 2,615,000 สวนการศึกษา 00212
3.  งานระดับมัธยม - - - - 10,000 - 0 10,000 สวนการศึกษา 00213
4.  งานศึกษาไมกําหนดระดับ - - - - 70,000 - - 70,000 สวนการศึกษา 00214

รวม 153,000 518,400 1,566,750 10,000 1,395,000 0 80,000 3,723,150
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือใหบริการเก่ียวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือสงเสริมสุขภาพ อนามัยของราษฎร
3.  เพ่ือปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก
4.  เพ่ือเปนกําลังใจ  และสนับสนุนกิจกรรมผูติดเช้ือ

งานท่ีทํา
1.  จัดอบรม  สงเสริมสุขภาพอนามัยของราษฎร
2.  จัดหาวัสดุกําจัดเช้ือไขเลือดออก
3.  จัดตั้งกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลสันกลาง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 220,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานสาธารณสุข

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

 
1. บริการสาธารณสุขและงาน
    สาธารณสุขอื่นๆ - - 10,000 - 210,000 - - 220,000 สํานักงานปลัดฯ 00223
2. งานศูนยบริการสาธารณสุข - - - - - - - - 00224

รวม 0 0 10,000 0 210,000 0 0 220,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือเปนการทดแทนคุณผูสูงอายุ
2.  เพ่ือเปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส
3.  เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

งานท่ีทํา
1.  จัดหาเคร่ืองกันหนาวมมอบใหกับผูไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
2.  จัดอบรมผูสูงอายุใหมีสุขภาพกาย  และจิตที่ดี
3.  สนันสนุนองคกรสาธารณกุศล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 15,000                 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานสวัสดิการสังคมและ  

    สังคมสงเคราะห - - 0  - 15,000 0 - 15,000 สํานักงานปลัดฯ 00232

รวม 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม
3.  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของราษฎรในยามค่ําคืน

งานท่ีทํา
1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  
2.  กอสรางถนน  ไฟฟาสาธารณะ
3.  ไฟฟาสาธารณะภายในตําบล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สวนโยธา งบประมาณ 2,632,820            บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554

แผนงานเคหะและชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานเคหะและชุมชน   

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

   และชุมชน            348,000        199,320           225,500 - - -                          -            772,820 สวนโยธา 00241

2. งานไฟฟาถนน - -             60,000 - - -           1,800,000         1,860,000 สวนโยธา 00242

3. งานบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - - สวนโยธา 00245

รวม 348,000 199,320 285,500 0 0 0 1,800,000 2,632,820

25



26

วัตถุประสงค
1.  เพ่ือใหชุมชนมีความนาอยู ราษฎรมีความสามัคคี
2.  เพ่ือใหบุคคลากรที่เปนผูนําไดรับความรูเพ่ิมขึ้นในการที่จะนําไปพัฒนาชุมชน
3.  เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในตําบล

งานท่ีทํา
1.  จัดอบรมผูนําราษฎร  และกลุมมวลชลตาง ๆ
2.  อุดหนุนงบประมาณใหกับ กลุมมวลชล  และสวนราชการ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 255,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานสงเสริมและสนับสนุน  

   ความเข็มแข็งชุมชน - - 105,000 - 150,000 0 0 255,000 สํานักงานปลัดฯ 00252

รวม 0 0 105,000 0 150,000 0 0 255,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ  และของชุมชน
2.  เพ่ือสงเสริมใหราษฎรไดออกกําลังกาย
3.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดออกกําลังกาย

งานท่ีทํา
1.  จัดงานรัฐพิธี  ประเพณี วัฒนธรรม
2.  เขารวมงานประเพณีวัฒนธรรมของอําเภอ และจังหวัด
3.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอในการจัดงานรัฐพิธี  ประเพณี วัฒนธรรม
4.  สนับสนุนงบประมาณใหกับสภาวัฒนธรรมในการจัดงานสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
5.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณกีฬาใหกับศูนยกีฬาหมูบาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 530,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1.งานศาสนาวัฒนธรรม  และ
นันทนาการ - - - - - - - - สวนการศึกษา 00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ  -  - 110,000  - 80,000  - 190,000 สวนการศึกษา 00262
3. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  -  - 280,000  - 60,000  - 340,000 สวนการศึกษา 00263

รวม 0 0 390,000 0 140,000 0 0 530,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือบํารุงรักษาส่ิงกอสรางใหใชงานไดคุมคา
2.  เพ่ือกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหเหมาะสม

งานท่ีทํา
1.  ซอมแซมบํารุงรักษาส่ิงกอสราง
2.  กอสรางทอระบายน้ํา  หองน้ํา
3.  กอสรางอาคาร  หองประชุม

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สวนโยธา งบประมาณ 1,120,000            บาท

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัด เชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน - - - - - - 1,120,000 1,120,000 สวนโยธา 00312

รวม 0 0 0 0 0 0 1,120,000 1,120,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานในศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสันกลาง
2.  เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพใหกับเกษตรกร

งานท่ีทํา
1.  จัดหาคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร
3.  จัดหาเมล็ดพันธที่มีคุณภาพใหกับเกษตรกร

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 110,000               บาท

รวม 110,000               บาท

รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554

ดานเศรษฐกิจ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

แผนงานการเกษตร



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัด เชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานสงเสริมการเกษตร  -  - 100,000          - -  - 0 100,000 สํานักงานปลัดฯ 00321
2.งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - - 10,000 - - - - 10,000 สํานักงานปลัดฯ 00322

รวม 0 0 110,000 0 0 0 0 110,000
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วัตถุประสงค
1.  เพ่ือบริการน้ําดื่มสะอาดใหกับชุมชน
2.  เพ่ือลดภาระคาใชจายใหกับประชาชน

งานท่ีทํา
1. วางระบบสงน้ําใหทั่วถึงทุกครัวเรือน
2. ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอกับระบบประปา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 440,000               บาท

รวม 440,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัด เชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ  
แผนงานการพาณิชย

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น

คาครุภัณฑ       

ที่ดินและ       

สิ่งกอสราง

รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานกิจการประปา  -  - -  - -  - 440,000 440,000 สํานักงานปลัดฯ 00332

รวม 0 0 0 0 0 0 440,000 440,000

 

35



36

วัตถุประสงค
1.  เพ่ือบริหารงานที่ไมใชภาระกิจของหนวยงานโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพ่ือการบริหารงานบุคคลที่ผูกพันตามกฎหมาย
3.  เพ่ือรองรับเหตุการณอันเกิดขึ้นภายหนา  อันไมอาจคาดกาลได
4.  เพ่ือจายเงินสวัสดิ์การสังคมใหแกผูสูงอายุ  ผูปวยเอดส  ผูพิการ

งานท่ีทํา
1.  จายตามขอผูกพันตามกฎหมาย
2.  เงินสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 3,166,586            บาท

ดานการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2554



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัด เชียงราย
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งาน
      เงินเดือน       

 คาจางประจํา

     คาจาง    

ชั่วคราว

คาตอบแทน    

ใชสอย และวัสดุ
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน

คาครุภัณฑ      

 ที่ดินและ      

 สิ่งกอสราง

รายจายงบกลาง รวม
              หนวยงาน           

     เจาของงบประมาณ
รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง  -  -  -  -  - - 3,166,586 3,166,586 สํานักงานปลัดฯ 00411

รวม 0 0 0 0 0 0 3,166,586 3,166,586
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ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   ตั้งไว 8,260,604   บาท

รายจายประจํา ตั้งไว 7,710,304   บาท

1. หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ตั้งไว 4,555,523      บาท

1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) ตั้งไว 2,752,640      บาท

1.1.1 คาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว 350,000         บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษแกผูบริหาร อบต.  ดังนี้
1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 คาตอบแทนเลขานุการผูบริหาร ตั้งไว 72,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  อัตราเดือนละ  6,000  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 คาตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ตั้งไว 2,330,640      บาท
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใชแกสมาชิกสภาอบต. หรือผูปฏิบัติงานตามหนาที่
1. ประธานสภา                                                                                                    รวม 102,000         บาท
2. รองประธานสภา                                                                               รวม 76,440           บาท
3. เลขานุการสภา                 รวม 71,400           บาท
4. สมาชิกสภา  34  คน       รวม 2,080,800      บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ตั้งไว 893,763         บาท

1.2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 795,763         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได

1.2.2 เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 6-7) ตั้งไว 42,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับผูดํารงตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 6-7)  ตามหลักเกณฑ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ตั้งจายจากเงินรายได

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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1.2.3 เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 56,000           บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 909,120      บาท
1.3.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 672,360         บาท

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1 พนักงานจางตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 306,600         บาท
2 พนักงานจางทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 365,760         บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 236,760         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 2,546,031   บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 742,031      บาท
2.1 คาเบี้ยประชุม  (ยอดรวม) ตั้งไว 110,000         บาท

2.1.1  คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 90,000           บาท
         เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกสภา  ในการประชุมสภาฯ  จํานวน 36 คน  และคณะกรรมการที่สภาแตงตั้ง
         ตั้งจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.2  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยถายทอด ตั้งไว 20,000           บาท
         เทคโนโลยีการเกษตร (คร้ังละ 100 บาท  ตอคน x 12 คร้ัง)
         ตั้งจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00321)

2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ตามกฎหมาย  และคําส้ังอบต. ตั้งไว 90,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  และผูปฏิบัติงานตามคําส้ังอบต.สันกลาง  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 60,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000         บาท

เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบลและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.5 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 367,031         บาท
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
 ซ่ึงจายตามระเบียบ  หรือตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.6 คาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 15,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ  และหลักเกณฑของราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

คาใชสอย ตั้งไว 945,000      บาท
2.7 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยอดรวม) ตั้งไว 350,000         บาท

2.7.1 คารับวารสาร ตั้งไว 90,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ  หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆในสํานักงานและที่อานหนังสือพิมพ
        ภายในตําบล  หรือรายจายประเภทอ่ืนที่เขาในลักษณนี้ 
        ตั้งจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 80,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาธรรมเนียมศาล
        คาลงทะเบียนในการสงผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  สมาชิก อบต. หรือพนักงานจาง  ไปฝกอบรมสัมมนา
        ตั้งจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.3 คาจางเหมาบริการ   จัดทําของ  และคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล ตั้งไว 150,000         บาท
        เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล
        คาจางเหมาพนหมอกควันกําจัดยุง คาจางเหมาถายเอกสาร  คาขนสงงานตามหนาที่
        คาลาง-อัดรูป  หรือคาบริการที่จําเปนอ่ืน  
        ตั้งจายจากเงินรายได  60,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  90,000  บาท
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.4  คาจัดทําวารสาร  เอกสารตาง ๆ ตั้งไว 30,000           บาท
         เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําวารสาร  เอกสารเผยแพรกิจกรรมอบต.
         ตั้งจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.8 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม) ตั้งไว 40,000           บาท

2.8.1  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  และวัสดุ ตั้งไว 40,000           บาท
          เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่เปนทรัพยสินหรืออยูในความดูแลของ อบต. 
          เปนการจัดซ้ือวัสดุหรือจางเหมา 
          ตั้งจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.9 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ยอดรวม) ตั้งไว 465,000         บาท
2.9.1 คารับรอง ตั้งไว 80,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาเล้ียงรับรองของ อบต. 
       ในโอกาสตางๆ เชน การประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูนําในตําบล  การประชุมสภาอบต.
        การตอนรับสวนราชการ ผูมาศึกษาดูงาน หรือรายจายประเภทอ่ืนที่เขาในลักษณะนี้  
        ตั้งจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.9.2 คาใชจายเก่ียวกับงานรัฐพิธีการประเพณีและกิจกรรมวันแมแหงชาติ ตั้งไว 80,000           บาท
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณหรือคาจางเหมาบริการ จางทําของ ในการจัดกิจกรรม  ประชาสัมพันธวันสําคัญทางราชการ
       รัฐพิธี  หรือรายจายประเภทอ่ืนที่เขาในลักษณะนี้
       ตั้งจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.9.3  คาใชจายในการฝกอบรม  (ยอดรวม) ตั้งไว 305,000         บาท
   1.  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาของผูนําในตําบล และพนักงาน ตั้งไว 200,000         บาท
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูนําในตําบล  สมาชิกสภาอบต.
        ประธานกลุมพลังมวลชน  หัวหนาสวนราชการในตําบล พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
        เปนตนคาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะคาที่พัก คาของที่ระลึก  ฯลฯ  

                ตั้งจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
    2. คาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร ตั้งไว 30,000           บาท
       เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร
      เปนตนคาอาหาร  คาวัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ คาที่พัก  
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
     3. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ ตั้งไว 20,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมในตําบลครอบครัวสันกลาง คาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร
        คาพาหนะ คาที่พัก หรือคาใชจายอ่ืนตามโครงการ
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
       ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
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    4. คาใชจายในฝกอบรมสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง ต้ังไว 20,000           บาท
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสายตรวจอาสา เชนคาอาหาร  คาวัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข (00220) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00223)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
    5. คาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน ต้ังไว 10,000           บาท
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน ใหเกิดความสามัคคีขึ้นในอําเภอพาน เชน คาอาหา
      คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมา  คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายอันเก่ียวเน่ืองกับการฝกอบรมอื่น  ๆ
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
     ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
    (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
    6.  คาใชจายในโครงการจัดต้ังศูนยคุมครองเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง ต้ังไว 5,000             บาท
      เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เปนคาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  วัสดุเครื่องแตงกาย 
       คาตอบแทนวิทยากร   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
    7.  คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน ต้ังไว 20,000           บาท
      เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เปนคาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  วัสดุเครื่องแตงกาย 
      คาตอบแทนวิทยากร   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
     (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

2.10 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ต้ังไว 90,000           บาท
2.10.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 60,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
        พนักงานจางของอบต.สมาชิกสภา อบต. ที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
2.10.2  คาพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของที่ระลึกของอบต. ต้ังไว 10,000           บาท
        เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําพวงมาลา พวงมาลัย  และของที่ระลึกของอบต.  เงินสวนแบงคาปรับ ตามพรบ.จราจร
        ต้ังจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
2.10.3 คาใชจายในการเลือกต้ัง  และสนับสนุนการเลือกต้ังระดับชาติ ต้ังไว 20,000           บาท
        เพ่ือต้ังจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังของอบต.  หรือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการเลือกต้ัง สมาชิกรัฐสภา
        เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเลือกต้ัง  คาบัตรเลือกต้ัง  คาวัสดุอุปกรณเลือกต้ัง  ปายประชาสัมพันธ
        คาจางรถประชาสัมพันธ  และคาใชจายอันเก่ียวเน่ืองกับการเลือกต้ัง
        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
        ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
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คาวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 859,000      บาท
2.11 คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 100,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี
แบบพิมพตาง ๆ  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.12 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 20,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร  ประชาสัมพันธ เชน แผนปายประกาศ
 กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน  ฟลมถายรูป หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.13 คาวัสดุกอสราง ต้ังไว 100,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  เหล็ก  กระเบื้อง   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี
 ในการดําเนินงานตามภารกิจของอบต. ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.14 คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 20,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เปนตน หมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.15 คาวัสดุการเกษตร ต้ังไว 80,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการปฎิงานของ อบต.  และตามภารกิจของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 เชน ปุย ไม ตนไม เมล็ดพันธพืช หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี   ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00321)

2.16 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว 230,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันที่ใชกับรถจักรยานยนต รถยนตของอบต.
และเครื่องตัดหญาของ อบต.หรือใชการดําเนินกิจกรรมตางๆของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.17 คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 10,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เปนตน แกวนํ้า ถวยกาแฟ นํ้ายาลางหองนํ้า นํ้ายาลางจาน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.18 คาวัสดุเครื่องแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และวัสดุดับเพลิง ต้ังไว 220,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  นํ้ายาดับเพลิง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานปอนกันภัยฝายพลเรือน  (00123)

2.19 คาวัสดุไฟฟา และวิทยุ ต้ังไว 5,000             บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟา  และวิทยุตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สายวิทยุสื่อสาร 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
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2.20 คาวัสดุวิทยาศาสตร ต้ังไว 10,000           บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ  ยาพนหมอกควัน  ทรายอเบท  หรือรายจายอื่นที่เขาในลักษณะรายจายน้ี 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  00223
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

2.21 คาวัสดุยานพาหนะ และขนสง ต้ังไว 30,000           บาท
เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชกับรถยนตสวนกลางของ  อบต.  เชน  ยางรถ  แบตเตอร่ี
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

2.22 คาพันธุไม  ตามโครงการปลูกตนไมตามแนวทางพระราชดําริ ต้ังไว 10,000           บาท
เพ่ือจัดซื้อตนไมพันธุไมสําหรับแจกจายใหกับราษฎร ตามแนวทางพระราชดําริ  ปลูกไม  3  อยางไดประโยชน  4  อยาง
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00322)

2.23 คาวัสดุบริโภค ต้ังไว 24,000           บาท
เพ่ือจัดซื้อนํ้าด่ืม  กาแฟ  โอวัลติน    ไวบริการผูที่มาติดตอราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

3. หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว 145,000      บาท
3.1 คาไฟฟา ต้ังไว 100,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

3.2 คาโทรศัพท ต้ังไว 25,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

3.3 คาไปรษณีย โทรเลข ต้ังไว 20,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย  โทรเลข ที่ใชในราชการของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

4. หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 463,750      บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ  หรือกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน  ตั้งไว 223,750      บาท
4.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน ต้ังไว 58,750           บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอพานสําหรับการใชจายในงานรัฐพิธี  ประเพณี
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ (00261)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
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4.2 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอพาน  ต้ังไว 15,000           บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกก่ิงกาชาดอําเภอพานเพ่ือนําไปใชจายในภาระกิจของกาชาด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.3 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพาน ต้ังไว 20,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพานเพ่ือเปนคาใชจายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.4 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ต้ังไว 20,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยตอสูยาเสพติดจังหวัดเชียงรายเพ่ือเปนคาใชจายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.5 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย ต้ังไว 100,000         บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับจังหวัดเชียงรายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางพุทธมณฑลสมโภช  750 ป
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานโครงการใหการศึกษา พัฒนาความรูใหกม. ต้ังไว 5,000             บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับปกครองอําเภอพานตามโดรงการใหการศึกษา และพัฒนาความรูใหกับคณะกรรมการหมูบาน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานโครงการบูรณาการดานกฎหมายสาธารณสขุต้ังไว 5,000             บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับปกครองอําเภอพานตามโดรงการบูรณาการดานกฎหมายสาธารณสุข
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต้ังไว 30,000           บาท

4.8 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน ต้ังไว 10,000           บาท
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอบต.ทานตะวันสําหรับการบริหารงานศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)

(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
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4.9 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข ต้ังไว 20,000           บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแก อบต.สันติสุขเพ่ือใชในการจัดการแขงขันกีฬาทองที่ทองถ่ิน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

เงินอุดหนุนกลุมพลังมวลชน ต้ังไว 210,000         บาท

4.10 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน ต้ังไว 180,000         บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยสาธารณะสุขมูลฐานหมูบานเพ่ือไปดําเนินกิจกรรมของแตละหมูบาน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.11 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสันกลาง ต้ังไว 30,000           บาท
เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสันกลาง ในการรวมแขงขัน
กีฬา อสม.อําเภอพานเกมส ครั้งที่ 17   
ต้ังจายจากเงินรายได  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจจ.
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

5.  หมวดรายจายอ่ืน ๆ ตั้งไว -                 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 550,300      บาท

1.  หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 110,300      บาท
1.1 คาเครื่องคอมพิวเตอร แบบต้ังโตะ จํานวน  3 เครื่อง ต้ังไว 60,000           บาท

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะจํานวน 3 ชุด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

1.2 คาไฟกระพริบเตือนอันตราย ต้ังไว 40,000           บาท
เพ่ือจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตราย ระบบพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  2 ชุด    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00123)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

1.3 คาเครื่องตัดหญาแบบขอออน ต้ังไว 10,300           บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออนจํานวน 1  เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
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2.  หมวดท่ีดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว 440,000      บาท
2.1 คาวางทอประปาภายในหมูบาน  หมูที่ 1 ตั้งไว 220,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาวางทอประปาภายในหมูบาน  หมูที่ 1 ความยาวประมาณ 3,000 เมตร
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00330)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00332)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

2.2 คาติดตั้งระบบกรองน้ําประปา  หมูที่ 9 ตั้งไว 220,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบกรองน้ําประปา  หมูที่ 9  ตามแบบมาตรฐาน 
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00330)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00332)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
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ต้ังงบประมาณจายทั้งส้ิน   ต้ังไว 4,253,150  บาท

รายจายประจํา ต้ังไว 4,173,150  บาท

1.  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ต้ังไว 671,400     บาท

1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ต้ังไว 153,000        บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 135,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม ในสวนการศึกษา ฯ

ต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 18,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
อันเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ต้ังไว 518,400     บาท
1.2.1คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 420,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลังของพนักงานจาง
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง ต้ังไว 98,400          บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
อันเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

หนวยงาน  สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
************************** 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน

7B
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2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ต้ังไว 1,956,750  บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 191,750       บาท
2.1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ต้ังไว 138,750        บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 3,000             บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเปนคาการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (002  

2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ต้ังไว 50,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบล
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

คาใชสอย ตั้งไว 1,680,000    บาท
2.4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม) ต้ังไว 20,000          บาท

2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ต้ังไว 20,000          บาท
        ต้ังจายจากเงินรายได เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน
        เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ไปฝกอบรมสัมมนา  เปนตน
        ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

2.5 รายจายเพื่อการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม) ต้ังไว 35,000          บาท
 2.5.1  คาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ ต้ังไว 5,000             บาท

         เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดซื้อวัสดุมาซอมแซมวัสดุครุภัณฑสวนการศึกษา
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

 2.5.2  คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว 30,000          บาท
        เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดซื้อวัสดุกอสรางในการซอมแซม  ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

2.6 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 380,000        บาท
2.6.1  คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็ก ต้ังไว 20,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรูนอกสถานที่  เชน  คารถ  คาอาหาร  คาวัสดุ
         คาวิทยากร  คาของที่ระลึก
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
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2.6.2  คาใชจายในการจัดงานสงกรานตและมหกรรมของดีตําบลสันกลาง ต้ังไว 100,000        บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนงานสงกรานต และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง  เปนคาเชาเครื่องเสียง
          คาสนับสนุนกิจกรรม  คาตอบแทนกรรมการ  คาจัดสถานท่ี  รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดงาน
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.6.3  คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก ต้ังไว 40,000          บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก  เปนคาแตงหนา  คาเชาเครื่องแตงกาย  คาเครื่องเสียง คาเชาเครื่องเลนสนาม
          คาเครื่องเขียน  ขนม  ของเลน  อุปกรณการเรียนการสอน ทุนการศึกษา  รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดงาน
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.6.4  คาใชจายในการจัดขบวนแหตนเทียนพรรษา ต้ังไว 30,000          บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนเขารวมงานแหตนเทียนพรรษา เปนคาจางทําตนเทียนพรรษา คาเชาเครื่องแตงกาย  
          คาเครื่องสักระ  อุปกรณตกแตงขนวน  คาพาหนะ  รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการเขารวมขบวน
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.6.5 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองที่ - ทองถิ่น และกีฬาชาวเขา ต้ังไว 60,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมการแขงขันกีฬาทองที่ - ทองถิ่น และกีฬาชาวเขา  เปนคาอาหาร เครื่องด่ืม เครื่องเสียง
         คาพาหนะขนสงนักกีฬา อุปกรณกีฬา ตลอดถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการแขงขันกีฬา  ต้ังจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.6.6 คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง ประเพณีแหธรรมหลวง และพระธาตุฯ ต้ังไว 130,000        บาท
          เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานลอยกระทง  ประเพณีแหธรรมหลวง และงานสรงนํ้าพระธาตุดอนมูล
          เปนคาเชาเครื่องเสียง เงินรางวัลในการแขงขัน เงินสนับสนุน คาอาหาร คาปจจัยพระสงฆ อุปกรณแสงสี
          คาวัดเวที คาเชาอุปกรณ ตลอดถึงคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเน่ืองในการจัดงาน    ต้ังจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

2.7 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ต้ังไว 1,245,000     บาท
 2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย ต้ังไว 25,000          บาท

         เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เขาในลักษณะรายการน้ี
         คาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และกรรมการศูนยเด็กเล็ก  ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
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2.7.2  คาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ต้ังไว 40,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ใหกับเด็กนักเรียนในตําบล  ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
        ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
       (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.7.3  คาวัสดุเครื่องแตงกายเด็ก  และนักเรียนในตําบล ต้ังไว 30,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายใหกับเด็ก  และนักเรียนในตําบล
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
2.7.4  คาจางเหมาทําอาหาร ต้ังไว 230,000        บาท
         เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  130,000   บาท จากเงินรายได  100,000  บาท
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
          (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
2.7.5  คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ต้ังไว 920,000        บาท
          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)

คาวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 85,000         บาท
2.8 คาวัสดุสํานักงาน ต้ังไว 10,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี
แบบพิมพตาง ๆ  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะน้ี 
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

2.9 คาวัสดุกีฬา ต้ังไว 50,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณกีฬาสําหรับสนับสนุนใหศูนยกีฬาหมูบาน  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ   (00262)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

2.11 คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 20,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวไวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  

2.12 คาวัสดุบริโภค ต้ังไว 5,000             บาท
เพื่อจัดซื้อนํ้าด่ืม  กาแฟ  โอวัลติน  ใหกับเด็ก  ผูปกครอง และผูมาติดตองาน
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)
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3. หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ต้ังไว 10,000       บาท

3.1 คาไฟฟา ต้ังไว 5,000             บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลสันกลาง  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

3.2 คาประปา ต้ังไว 5,000             บาท
เพื่อจายเปนคาประปาของศูนยพัฒนาเด็กเด็กในตําบลสันกลาง    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

4. หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 1,535,000    บาท

อุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 1,405,000     บาท
4.1 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา โครงการการแขงขันนักเรียนระดับตําบล ต้ังไว 80,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยา  
ในคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับตําบล ตําบลสันกลาง   ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.2 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางโครงการการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยม ต้ังไว 10,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยาจํานวน  10,000  บาท
ในคาใชจายในการจัดนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับมัธยมศึกษา  (00213)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.3 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา ต้ังไว 50,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 30,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.4 อุดหนุนโรงเรียนบานปาตาก ต้ังไว 45,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.5 อุดหนุนโรงเรียนบานแมคาวหลวง ต้ังไว 45,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)
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4.6 อุดหนุนโรงเรียนบานถ้ํา ต้ังไว 50,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 25,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.7  อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพื่อเปนคาอาหารกลางวัน ต้ังไว 1,080,000     บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวัน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.8 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในการจัดเขาคายลูกเสือ เนตนารี ต้ังไว 20,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเพื่อจัดการเขาคายลูกเสือ เนตนารี  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.9 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในโครงการคายธรรมะนักเรียน ต้ังไว 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเพื่อจัดการเขาคายธรรมะนักเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

อุดหนุนกลุมอาชีพ องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา ต้ังไว 130,000        บาท
4.10 อุดหนุนวัดในเขตตําบลสันกลาง ต้ังไว 70,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหวัดในเขตตําบลสันกลางในคาใชจาย  คาพาหนะรับสงพระเณรในตําบลสันกลาง
ในการออกไปศึกษาพระธรรม     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00210)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

4.11 อุดหนุนคณะกรรมการวัดในตําบลตามโครงการปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา ต้ังไว 60,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหวัดหัวฝายในคาใชจาย ตามโครงการปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา   ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00210)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

รายจายเพื่อการลงทุน  (ยอดรวม) ต้ังไว 80,000          บาท

1. หมวดคาครุภัณฑ ต้ังไว 80,000          บาท
1.1 คาเครื่องดนตรี ต้ังไว 80,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดนตรี ประกอบวงดุรียางค  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)



54
 

ตั้งงบประมาณจาย(ยอดรวม) ตั้งไว 1,136,840    บาท
1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตังไว 677,160    บาท
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ตั้งไว 576,000       บาท

1.1.1  เงินเดือนขาราชการในสวนการคลัง ตั้งไว 540,000       บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับเพ่ิม  ในสวนการคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.1.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 36,000         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 101,160    บาท
1.2.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 78,720         บาท

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากําลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.2.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 22,440         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตังไว 459,680    บาท
คาตอบแทน ต้ังไว 374,680     บาท

2.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว 10,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขาราชการและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

หนวยงาน  สวนการคลัง
************************** 

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกหนวยงาน
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2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000         บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 200,000       บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกขาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2.4 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 154,680       บาท
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  แกขาราชการและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

คาใชสอย  (ยอดรวม) ต้ังไว 45,000       บาท
2.5 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ คาจางเหมาจัดวางระบบขอมูลทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 10,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษี  และทะเบียน
ทรัพยสิน  และคาใชจายในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสินการจัดเก็บรายได
ตั้งจายจากเงินรายได
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2.6 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 5,000           บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจาย  ในการบํารุงรักษา  หรือซอมแซม  ครุภัณฑ  และวัสดุ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2.7 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ ตั้งไว 30,000         บาท
2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมการฝกอบรมตาง ๆ ตั้งไว 30,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

คาวัสดุ  (ยอดรวม) ต้ังไว 40,000       บาท
2.8 คาวัสดุสํานักงาน  และวัสดุในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตั้งไว 40,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)
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ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   ตั้งไว 3,752,820    บาท

รายจายประจํา  (ยอดรวม) ตั้งไว 832,820       บาท

1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตั้งไว 547,320       บาท

1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ตั้งไว 348,000       บาท
1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 330,000          บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพ่ิม ในสวนโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

1.1.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,000            บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 199,320       บาท
1.2.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 154,440          บาท

เพ่ือจายเปนคาจางแกพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

1.2.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 44,880            บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 285,500       บาท

คาตอบแทน ต้ังไว 180,500        บาท
2.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000            บาท

 เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

หนวยงาน  สวนโยธา
************************** 

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกหนวยงาน
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2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000            บาท

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.3 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 120,500          บาท
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

คาใชสอย ต้ังไว 85,000          บาท
2.4 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยอดรวม) ตั้งไว 10,000            บาท

 2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 10,000            บาท
         ตั้งจายจากเงินรายได เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน
         เชน คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบลไปฝกอบรมสัมมนา  เปนตน
        ตั้งจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.5 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม) ตั้งไว 65,000            บาท
 2.5.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดิน ส่ิงกอสราง และสาธารณสมบัติ ตั้งไว 60,000            บาท

        เพ่ือจายเปนคาจางเหมาในการซอมแซมถนน ที่ดินและส่ิงกอสรางในตําบลสันกลาง  และไฟฟาสาธารณะ  ฯลฯ
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
2.5.2  คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ  อบต. ตั้งไว 5,000              บาท
         เพ่ือจายเปนคาจางเหมาซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ  ของอบต.  หรือที่นํามาใชในหนาที่  อบต.
        ตั้งจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)

2.6 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ ตั้งไว 10,000            บาท
 2.6.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 10,000            บาท

         เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ืยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนที่เขาในลักษณะรายการนี้
         พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของอบต.  
         ตั้งจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

คาวัสดุ  ต้ังไว 20,000          บาท
2.7 คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 20,000            บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 2,920,000    บาท

1.  หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง ต้ังไว 2,920,000     บาท
1.1 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  2 ตั้งไว 170,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ชวงที่  1 ผิวจราจร 3 ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง  50 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 150  ตรม. ไมมีไหลทาง
            ตั้งแตบานเลขที่ 78 นายอุนเรือน จอมคีรี ถึง บานเลขที่ 45 นายสกล  กันแกว
ชวงที่ 2  ผิวจราจร  3 ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง  20 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 60  ตรม. ไมมีไหลทาง
            ตั้งแตบานเลขที่ 97 นายปองพล ศิริภักดิ์ ถึง บานเลขที่ 101 นางอรพิน  อินฟอง
ชวงที่ 3  ผิวจราจร 3  ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง 27  ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  81 ตรม. ไมมีไหลทาง
            เช่ือมตอถนนเดิม
ชวงที่ 4 ผิวจราจร 3  ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง 30  ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 150  ตรม. ไมมีไหลทาง
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.2 คากอสรางโครงการกอสรางตอเติมเมรุเผาศพหมูที่  3 (ชวงที่ 3) ตั้งไว 75,000            บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางตอเติมเมรุเผาศพ ขนาดกวาง 3 ม.  ยาว 6  ม. สูง 8.5  ม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.3 คากอสรางลาดคอนกรีต หมูที่  3 ตั้งไว 95,000            บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางลาดคอนกรีตขนาด กวาง 20  ม.  ยาว 20 ม.  หนา 0.12  ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  400   ตรม.
ดวยวิธีจัดทําเอง ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.4 คากอสรางโครงการกอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงคหมูที่  4 ตั้งไว 220,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 10 ม. ยาว  8  ม. สูง 4 ม. 
พ้ืนที่ไมนอยกวา  80  ตรม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.5 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 5 ตั้งไว 220,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )
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1.6 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตหมูที่  6 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือเปนการจางเหมากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จุดที่ 1 ปริมาณงานกวาง 0.5  ม.  ลึก 0.9 ม.  ยาว 20  ม. พรอมฝาปด
จุดที่ 2 ปริมาณงานกวาง  0.5 ม.  ลึก 0.5 ม.  ยาว  45 ม. พรอมฝาปด
จุดที่ 3 ปริมาณงานกวาง  0.5 ม.  ลึก 0.5 ม.  ยาว 60  ม. พรอมฝาปด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)

 (ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )
1.7 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  7 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ วิธีดําเนินการเอง
พ้ืนที่ดําเนินการ ซอย 3 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  120 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  360  ตรม.  ไมมีไหลทาง
ซอย  7  กวาง  3 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว  50 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  150  ตรม  ไมมีไหลทาง
ตามแบบ  สํานักงานเลขานุการ คพต.แบบเลขที่  คพต.ถ. 01    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.8 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  8 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ชวงที่ 1 กวาง  3  ม.  หนา  0.15  ม.  ยาว  53  ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  159  ตรม. ตั้งแตบานเลขที่  11  ถึง  บานเลขที่  13
ชวงที่ 2 กวาง  2.5  ม. หนา  0.15  ม. ยาว  85  ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  212.50  ตรม. ตั้งแตบานเลขที่  66  ถึง  บานเลขที่  13
ตามแบบ  สํานักงานเลขานุการ คพต.แบบเลขที่  คพต.ถ. 01    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.9 คาปรับปรุงถนนลูกรังหมูที่  10 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมูบาน
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.10 คากอสรางพนังก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางพนังก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หนา 0.12 ม. สูง 2.20  ม.  ยาว  83  ม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.11 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  12 ตั้งไว 220,000          บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ วิธีดําเนินการเอง
พ้ืนที่ดําเนินการ ซอย 11 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  100 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  300  ตรม.  ไมมีไหลทาง
ซอย  10  กวาง  4 ม.  หนา 0.15 ม.  ยาว  55 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  220  ตรม  ไมมีไหลทาง
ตามแบบ  สํานักงานเลขานุการ คพต.แบบเลขที่  คพต.ถ. 01    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )
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1.12 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  13 ตั้งไว 120,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ขนาดกวาง  5 ม. ยาว  50  ม. หนา  0.15  ม. ไมมีไหลทาง  สถานที่กอสรางทางเขาหมูบาน
หรือมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา   225  ตารางเมตร
ตามแบบ  สํานักงานเลขานุการ คพต.แบบเลขที่  คพต.ถ. 01    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.13 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  14 ตั้งไว 220,000          บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ชวงที่  1 ผิวจราจร 2.5 ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง  50 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 125  ตรม. ไมมีไหลทาง
          จุดดําเนินการถนนซอยเขาที่ทําการผูใหญบาน
ชวงที่ 2  ผิวจราจร  4  ม. หนา  0.15   ม. ระยะทาง  100 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 400  ตรม. ไมมีไหลทาง
            ตั้งแตถนนเดิมเปนตนไป
ตามแบบ  สํานักงานเลขานุการ คพต.แบบเลขที่  คพต.ถ. 01    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.14 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตหมูที่  15 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
ขนาดปากรางกวาง 0.80  ม.  พ้ืนรางกวาง  0.50 ม.  ลึก  0.60  ม.  หนา  0.05  ม.
 และงานวางทอระบายน้ําคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60  ม. ยาว  1  ม. รวมระยะทาง  374  ม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.15 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 16 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.16 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตหมูที่  17 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต
ขนาด  กวาง 0.50  ม.   ลึก  0.50  ม.  หนา  0.12  ม. ยาว  95  ม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )

1.17 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูที่ 18 ตั้งไว 120,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  )
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จายงบกลาง  (ยอดรวม) ตั้งไว 3,166,586   บาท

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 2,600,657   บาท

1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตั้งไว 105,757      บาท

    เพ่ือสงสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

    ในอัตรารอยละหน่ึง ของรายรับรายไดไมรวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลซ่ึงไดประมาณการรับไว  

     ตั้งจายจากเงินรายได   

    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 168,900      บาท

    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราที่กฎหมายกําหนด  ของคาจางสําหรับพนักงานจางของอบต.

     ตั้งจายจากเงินรายได   

    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

3 เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิกอบต.  ขาราชการและพนักงานจาง ตั้งไว 60,000        บาท

      เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิก  อบต  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง

       ตั้งจายจากเงินรายได

       ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

4 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 1,626,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน   หรือขาดผูอุปการะเล้ียงดู  จํานวน 271 คน

 คนละ  500 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

5 เงินสงเคราะหผูติดเช้ือเอดส ตั้งไว 360,000      บาท

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูติดเช่ือเอดส  คนละ  500  บาทตอเดือน  จํานวน  60  คน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายงบกลาง

10B
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6 เงินสงเคราะหผูพิการ ตั้งไว 180,000      บาท

เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูพิการ  คนละ  500  บาทตอเดือน  จํานวน  32  คน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ตั้งไว 100,000      บาท

เพือจายเปนเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมดามการสาธารณสุข อนามัย

ตั้งจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554)

ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 565,929      บาท

1. เงินสํารองจาย ตั้งไว 565,929      บาท

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนที่มิไดตั้งรายจายไว

    หรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฏร  ในกรณีประสบภัยตาง ๆ  

    ตั้งจายจากเงินรายได

    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

*******************************************
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   8,260,604       6,766,854      1,493,750     
รายจายประจํา  (ยอดรวม) 7,710,304       6,756,554      953,750        
1.  หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 4,555,523       4,555,523      -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) 2,752,640       2,752,640      -                    

1.1.1 คาตอบแทนผูบริหาร  00111 350,000              350,000             
1.1.2 คาตอบแทนเลขานุการผูบริหาร  00111 72,000                72,000               
1.1.3 คาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขาฯ 00111 2,330,640           2,330,640         

1.2  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) 893,763          893,763         -                    
1.2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00111 795,763              795,763             
1.2.2  เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) 00111 42,000                42,000               
1.2.3  เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล 00111 56,000                56,000               

1.3  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) 909,120          909,120         -                    
1.3.1 คาจางพนักงานจาง 00111 672,360              672,360             

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00111 306,600              306,600             
2 คาจางพนักงานจางท่ัวไป 00111 365,760              365,760             

1.3.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00111 236,760              236,760             

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 2,546,031       2,026,031      520,000        
คาตอบแทน  (ยอดรวม) 742,031              742,031             -                        

2.1 คาเบ้ียประชุม  110,000              110,000             -                        
2.1.1  คาเบ้ียประชุมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 00111 90,000                90,000               
2.1.2  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยถายทอดฯ 00321 20,000                20,000               

2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ  และผูปฏิบัติงานใหอบต. 00111 90,000                90,000               
2.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00111 60,000                60,000               
2.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00111 100,000              100,000             
2.5 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 00111 367,031              367,031             
2.6 คาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 00111 15,000                15,000               

คาใชสอย  (ยอดรวม) 945,000              730,000             215,000            
2.7 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  350,000              260,000             90,000              

2.7.1 คารับวารสาร 00111 90,000                90,000               -                        
2.7.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00111 80,000                80,000               

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

2.7.3 คาจางเหมาบริการ จัดทําของและคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล ขับรถกูภัย 00111 150,000              60,000               90,000              
2.7.4  คาจัดทําวารสาร  เอกสารตาง ๆ 00111 30,000                30,000               

2.8 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน 00111 40,000                40,000               
2.9 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  465,000              360,000             105,000            

2.9.1 คารับรอง 00111 80,000                80,000               
2.9.2 คาใชจายเก่ียวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแมแหงชาติ 00111 80,000                80,000               
2.9.3  คาใชจายในการฝกอบรม  (ยอดรวม) 305,000              200,000             105,000            
      1. คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร ส.อบต.และพนักงาน 00111 200,000              200,000             
      2. คาใชจายในการฝกอบรมอบรมอาชีพใหแกราษฎรตําบล 00252 30,000                -                        30,000              
      3. คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 00252 20,000                -                        20,000              
      4. คาใชจายในฝกอบรมสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง 00252 20,000                20,000              
      5. คาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน 00252 10,000                10,000              
      6.  คาใชจายในการโครงการจัดตั้งศูนยคุมครองเด็กและเยาวชน 00252 5,000                  -                        5,000                
      7.  คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน 00252 20,000                -                        20,000              

2.10 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ  90,000                70,000               20,000              
2.10.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 00111 60,000                60,000               
2.10.2  คาพวงมาลา เงินคาปรับพรบ.  เงินรางวัล และของท่ีระลึกของอบต. 00111 10,000                10,000               
2.10.3  คาใชจายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ 00111 20,000                20,000              

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 859,000              554,000             305,000            
2.11 คาวัสดุสํานักงาน 00111 100,000              100,000             
2.12 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 00111 20,000                20,000              
2.13 คาวัสดุกอสราง  00111 100,000              100,000             

2.14 คาวัสดุคอมพิวเตอร 00111 20,000                20,000               
2.15 คาวัสดุการเกษตร 00321 80,000                80,000               
2.16 คาวัสดุเช้ือเพลิง หลอล่ืน และยานยนต 00111 230,000              230,000             
2.17 คาวัสดุงานบานงานครัวสํานักงาน 00111 10,000                10,000              
2.18 คาวัสดุเคร่ืองแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และวัสดุดับเพลิง 00123 220,000              -                        220,000            
2.19 คาวัสดุไฟฟา และวิทยุ 00111 5,000                  5,000                
2.20 คาวัสดุวิทยาศาสตร  และสารเคมี 00223 10,000                10,000              
2.21 คาวัสดุยานพาหนะ และขนสง 00111 30,000                30,000              
2.22 คาพันธุไม  ตามโครงการปลูกตนไมตามแนวทางพระราชดําริ 00322 10,000                -                        10,000              
2.23 คาวัสดุบริโภค 00111 24,000                24,000               

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 145,000          145,000         -                    
3.1 คาไฟฟา 00111 100,000              100,000             
3.2 คาโทรศัพท 00111 25,000                25,000               
3.3 คาไปรษณีย  โทรเลข 00111 20,000                20,000               

4.  หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 463,750          30,000           433,750        
เงินอุดหนุนสวนราชการ   หรือกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน  

4.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน  เพ่ือจัดงานรัฐพิธี  และงานประเพณี ป 2554 00111 58,750                58,750              
4.2 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอพาน  ตามโครงการกิจกรรมสาธารณกุศล 00232 15,000                15,000              
4.3 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพาน 00252 20,000                20,000              
4.4 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 00252 20,000                20,000              
4.5 อุดหนุนที่ทําการจังหวัดเชียงราย  โครงการกอสรางพุทธมณฑลสมโภช 750 ป 00252 100,000              100,000            
4.6 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานโครงการใหการศึกษา พัฒนาความรูใหกม. 00252 5,000                  5,000                
4.7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพานโครงการบูรณาการดานกฎหมายสาธารณสุข 00252 5,000                  5,000                

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.8 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลทานตะวัน 00111 10,000                10,000              
4.9 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข 00111 20,000                20,000              

เงินอุดหนุนกลุมพลังมวลชน
4.10 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน 00223 180,000              180,000            
4.11 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสันกลาง 00223 30,000                30,000               

5.  หมวดรายจายอ่ืน ๆ  (ยอดรวม) -                      -                     -                    

รายจายเพ่ือการลงทุน  (ยอดรวม) 550,300          10,300           540,000        
1. หมวดคาครุภัณฑ 110,300              10,300               100,000            

1.1 คาเคร่ืองคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ จํานวน  3 เคร่ือง 00111 60,000                -                        60,000              
1.2 คาไฟกระพริบเตือนอันตราย 00123 40,000                -                        40,000              
1.3 คาเคร่ืองตัดหญาแบบขอออน 00111 10,300                10,300               

2. หมวดท่ีดินส่ิงกอสราง 440,000              -                        440,000            
2.1 คาวางทอประปาภายในหมูบาน  หมูท่ี 1 00332 220,000              220,000            
2.2 คาติดตั้งระบบกรองน้ําประปา  หมูท่ี 9 00332 220,000              220,000            

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   4,253,150       1,458,150      2,795,000     

รายจายประจํา  (ยอดรวม) 4,173,150       1,458,150      2,715,000     
1.  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 671,400          671,400         -                    

1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา)  153,000              153,000             -                        

1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00211 135,000              135,000             
1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล 00211 18,000                18,000               

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) 00211 518,400              518,400             -                        
1.2.1 คาจางพนักงานจาง 00211 420,000              420,000             -                        

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00211 420,000              420,000             
1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00211 98,400                98,400               

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 1,956,750       606,750         1,350,000     

คาตอบแทน  (ยอดรวม) 191,750              191,750             -                        
2.1 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 00211 138,750              138,750             
2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00211 3,000                  3,000                 
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00211 50,000                50,000               

คาใชสอย  (ยอดรวม) 1,680,000           380,000             1,300,000         

2.4 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยอดรวม)  20,000                20,000               -                        
2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00211 20,000                20,000               

2.5 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม)  35,000                5,000                 30,000              
 2.5.1  คาบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ 00211 5,000                  5,000                 

2.5.2  คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยเด็กเล็กจํานวน  2  ศูนย 00211 30,000                -                        30,000              
2.6 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 380,000              230,000             150,000            

2.6.1  คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็กศูนยพัณนาเด็กเล็กในตําบล 00263 20,000                -                        20,000              
2.6.2  คาใชจายในการจัดงานสงกรานตและงานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 00263 100,000              -                        100,000            
2.6.3  คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก 00211 40,000                40,000               
2.6.4  คาใชจายในการจัดขบวนแหตนเทียนพรรษา 00263 30,000                -                        30,000              
2.6.5 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองท่ี - ทองถ่ิน และกีฬาชาวเขา 00262 60,000                60,000               
2.6.6 คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง ประเพณีแหธรรมหลวง และพระธาตุฯ 00263 130,000              130,000             

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย  ประจําป  2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

2.7 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 1,245,000           125,000             1,120,000         
2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เบ้ียเล้ียง และคาตอบแทนอ่ืนตาม กม 00211 25,000                25,000               
2.7.2  คาวัสดุส่ือการเรียนการสอนศูนยเด็กและนักเรียนในตําบล 00212 40,000                -                        40,000              
2.7.3  คาวัสดุเคร่ืองแตงกายเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00212 30,000                -                        30,000              
2.7.4  คาจางเหมาทําอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00212 230,000              100,000             130,000            
2.7.5  คาวัสดุอาหารเสริม (นม) 00212 920,000              920,000            

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 85,000                35,000               50,000              
2.8 คาวัสดุสํานักงาน 00211 10,000                10,000               
2.9 คาวัสดุกีฬา 00262 50,000                -                        50,000              
2.10 คาวัสดุงานบานงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00211 20,000                20,000               
2.11 คาวัสดุบริโภค 00211 5,000                  5,000                 

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 10,000            10,000           -                    

3.1 คาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 00211 5,000                  5,000                 

3.2 คาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 00211 5,000                  5,000                 

4.  หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 1,535,000       170,000         1,365,000     
เงินอุดหนุนสวนราชการ  (ยอดรวม) 1,405,000           110,000             1,295,000         

4.1 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา โครงการการแขงขันนักเรียนระดับตําบล 00262 80,000                80,000               
4.2 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางโครงการการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยม 00213 10,000                10,000               
4.3 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา  00212 50,000                50,000              
4.4 อุดหนุนโรงเรียนบานปาตาก 00212 45,000                45,000              
4.5 อุดหนุนโรงเรียนบานแมคาวหลวง 00212 45,000                45,000              
4.6 อุดหนุนโรงเรียนบานถํ้า 00212 50,000                50,000              
4.7 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเปนคาอาหารกลางวัน 00212 1,080,000           -                        1,080,000         
4.8 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในการจัดเขาคายลูกเสือ เนตนารี 00212 20,000                20,000               
4.9 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในโครงการคายธรรมะนักเรียน 00212 25,000                25,000              

 130,000              60,000               70,000              
4.10 อุดหนุนวัดในเขตตําบลสันกลางเปนคารถพระภิกษุสามเณร 00214 70,000                -                        70,000              
4.11 อุดหนุนคณะกรรมการวัดในตําบลตามโครงการปฏิบัติธรรมชวงเขาพรรษา 00263 60,000                60,000               -                        

รายจายเพ่ือการลงทุน  (ยอดรวม) 80,000            -                     80,000          
1. หมวดคาครุภัณฑ 80,000                -                        80,000              

1.1 คาเคร่ืองดนตรี 00212 80,000                80,000              

รายการ

อุดหนุนกลุมอาชีพ องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา  (ยอดรวม)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น    1,136,840       1,136,840      -                    
รายจายประจํา  (ยอดรวม)  1,136,840       1,136,840      -                    
1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 677,160          677,160         -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา)  576,000              576,000             -                        

1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00113 540,000              540,000             
1.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล 00113 36,000                36,000               -                        

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา)  101,160          101,160         -                    
1.2.1 คาจางพนักงานจาง 00113 78,720                78,720               -                        

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00113 78,720                78,720               
1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00113 22,440                22,440               

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 459,680          459,680         -                    
คาตอบแทน  (ยอดรวม) 374,680              374,680             -                        

2.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 00113 10,000                10,000               -                        

2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00113 10,000                10,000               -                        
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00113 200,000              200,000             -                        
2.4 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 00113 154,680              154,680             -                        
คาใชสอย  (ยอดรวม) 45,000                45,000               -                        
2.5 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน) 00113 10,000                10,000               -                        
2.6 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 00113 5,000                  5,000                 
2.7 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 00113 30,000                30,000               

 คาเดินทางไปราชการ คาเบ้ียเล้ียง  คาธรรมเนียม
คาวัสดุ  (ยอดรวม) 40,000                40,000               -                        
2.8 คาวัสดุสํานักงาน  และวัสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 00113 40,000                40,000               -                        

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
สวนการคลัง

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2554

 

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   3,752,820       772,820         2,980,000     

รายจายประจํา  (ยอดรวม) 832,820          772,820         60,000          

1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 547,320          547,320         -                    

1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) 00241 348,000              348,000             -                        

1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00241 330,000              330,000             

1.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานสวนตําบล 00241 18,000                18,000               

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา)  199,320              199,320             -                        

2.1 คาจางพนักงานจาง 00241 154,440              154,440             -                        

2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00241 44,880                44,880               

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 285,500          225,500         60,000          

คาตอบแทน  (ยอดรวม) 180,500          180,500         -                    
2.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00241 50,000                50,000               
2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00241 10,000                10,000               
2.3 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 00241 120,500              120,500             

คาใชสอย  (ยอดรวม) 85,000                25,000               60,000              
2.4 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยอดรวม)  10,000                10,000               -                        
 2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00241 10,000                10,000               
2.5 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม)  65,000                5,000                 60,000              

2.5.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมท่ีดินถนน ส่ิงกอสราง และสาธารณะสมบัติ 00242 60,000                -                        60,000              
2.5.2  คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ  อบต. 00241 5,000                  5,000                 

2.6 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 10,000                10,000               -                        
2.6.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 00241 10,000                10,000               

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 00241 20,000                20,000               -                        
2.7 คาวัสดุสํานักงาน 00241 20,000                20,000               

สวนโยธา

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย  ประจําป  2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

รายจายเพ่ือการลงทุน 2,920,000       -                     2,920,000     
1.  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  2,920,000           -                        2,920,000         

1.1 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  2 00242 170,000              170,000            
1.2 คากอสรางโครงการกอสรางตอเติมเมรุเผาศพหมูท่ี  3 00312 75,000                75,000              
1.3 คากอสรางลานคอนกรีตหมูท่ี 3 00312 95,000                95,000              
1.4 คากอสรางโครงการกอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงคหมูท่ี  4 00312 220,000              220,000            
1.5 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูท่ี 5 00242 220,000              220,000            
1.6 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตหมูท่ี  6 00312 220,000              220,000            
1.7 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  7 00242 220,000              220,000            
1.8 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  8 00242 170,000              170,000            
1.9 คาปรับปรุงถนนลูกรังหมูท่ี  10 00242 170,000              170,000            

1.10 คากอสรางพนังก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 00312 170,000              170,000            
1.11 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  12 00242 220,000              220,000            
1.12 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  13 00242 120,000              120,000            
1.13 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  14 00242 220,000              220,000            
1.14 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตหมูท่ี  15 00312 170,000              170,000            
1.15 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูท่ี 16 00242 170,000              170,000            
1.16 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตหมูท่ี  17 00312 170,000              170,000            
1.17 คาติดตั้งไฟฟาสาธารณะหมูท่ี 18 00242 120,000              120,000            

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

รายจายงบกลาง  (ยอดรวม) 3,166,586       391,036         2,775,550     

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  (ยอดรวม) 2,600,657           285,757             2,314,900         

1      เงินสมทบทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 00411 105,757              105,757             

2       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00411 168,900              80,000               88,900              

3       เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิกอบต. และพนักงาน 00411 60,000                -                        60,000              

4      เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 00411 1,626,000           1,626,000         

5      เงินสงเคราะหผูติดเช้ือเอดส 00411 360,000              360,000            

6      เงินสงเคราะหผูพิการ 00411 180,000              180,000            

7      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง 00411 100,000              100,000             

ประเภทเงินสํารองจาย  (ยอดรวม) 565,929              105,279             460,650            
1. เงินสํารองจาย 00411 565,929              105,279             460,650            

 

20,570,000     10,525,700    10,044,300   

รายจายงบกลาง
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2554

รวมงบประมาณตั้งจายทั้งส้ิน

รายการ
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สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา งบกลาง
คิดเปนรอยละ 40.00 5.51 18.17 20.60 15.33 99.61

หมวดเงินเดือน 4,555,523       677,160       547,320          671,400            -                6,451,403         31.24
   เงินเดือนฝายการเมือง 2,752,640       -                   -                      -                        -                2,752,640         13.33
   เงินเดือนขาราชการพนักงานสวนตําบล 893,763          576,000       348,000          153,000            -                1,970,763         9.54
   เงินเดือนพนักงานจาง 909,120          101,160       199,320          518,400            -                1,728,000         8.37
หมวดคาตอบแทน ใชสอย  และวัสดุ 2,546,031       459,680       285,500          1,956,750         -                5,247,961         25.41
หมวดสาธารณูปโภค 145,000          -                   -                      10,000              -                155,000            0.75
หมวดเงินอุดหนุน 463,750          -                   -                      1,535,000         -                1,998,750         9.68
หมวดรายจายอ่ืน ๆ -                      -                   -                      -                        -                -                        0.00
หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 550,300          -                   2,920,000       80,000              -                3,550,300         17.19
เงินสํารองจาย -                      -                   -                      -                        3,166,586 3,166,586         15.33
รวมงบประมาณสวน 8,260,604       1,136,840    3,752,820       4,253,150         3,166,586 99.61

20,570,000    รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

สวนราชการ

สรุปรายการตั้งจายตามงบประมาณ  พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

........................................................................

รายการ ยอดรวม รอยละ
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