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ทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

                    บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2555 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังตอไปนี้

                            1. สถานะการคลัง
                      ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 องคการบริหารสวนตําบล  ไดประมาณการรายรับไวจํานวน  23,883,454  บาท
โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในสวน
ของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน  23,883,454  บาท  ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะดานตางๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณ
แบบสมดุล (รายรับเทากับรายจาย) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินทุนสํารองสะสมคงเหลืออยู 3,057,888.36  บาท

                     2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและในปปจจุบัน
                      ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาระกิจตางๆที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฏหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบล
ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดต้ังงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ

             2.1  รายรับ ปงบประมาณ พ.ศ.2555  ประมาณการไว  รวมทั้งสิ้น 23,883,454 บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
2553 2554 ป  2555 เหตุ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น (ยอดรวม) 21,370,531.11         20,650,000.00     23,883,454      
ก. รายไดภาษีอากร (ยอดรวม) 14,066,273.57         10,245,023.00     14,321,000      
     1. หมวดภาษีอากร (ยอดรวม) 257,667.12              268,000.00          270,000           
     1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 120,157.12              130,000               130,000           หนา  12
     1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 104,012.00              105,000               105,000           หนา  12
     1.3 ภาษีปาย 33,498.00                33,000                 35,000             หนา  12
     2.  หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรร (ยอดรวม) 13,808,606.45         9,977,023.00       14,051,000       
      2.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 2,308,678.23           2,281,500            2,400,000        หนา  12
      2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,875.88                56,800                 30,000             หนา  12
      2.3 ภาษีสุรา 1,220,116.00           1,005,700            1,250,000        หนา  12
      2.4 ภาษีสรรพสามิต 3,263,654.17           1,942,000            3,270,000        หนา  12
      2.5 คาภาคหลวงแร 22,386.03                7,200                   53,000             หนา  12
      2.6 คาภาคหลวงปโตเลียม 45,997.84                64,400                 46,000             หนา  12
      2.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม  ตาม  พรบ.ฯ 5,879,968.44           4,100,400            6,000,000        หนา  12

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

รายรับ
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รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป  2553 ป  2554 ป  2555 เหตุ

      2.8 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
            ตามกฏหมายที่ดิน 1,037,228.00           517,208               1,000,000        หนา  12
      2.9 เงินอุทยานแหงชาติ 1,701.86                  1,305                   2,000               หนา  12
      2.10 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม -                           510                      -                       หนา  12
ข รายไดท่ีมิใชภาษีอากร (ยอดรวม) 164,204                   330,677.00          95,400             
   1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต(ยอดรวม) 11,108                     132,677.00          13,400             
     1.1 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย -                           -                           2,000               หนา  13
     1.2 คาปรับผูกระทําผิดกฎจราจร 2,400                       1,400                   2,400               หนา  13
     1.3 คาปรับผิดสัญญา 708                          124,277               1,000               หนา  13
     1.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา   
           ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 8,000                       7,000                   8,000               หนา  13
   2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน (ยอดรวม) 24,995.54                50,000.00            25,000             
     2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 24,995.54                50,000.00            25,000             หนา  13
     2.2 คาเชาสถานที่ -                           -                       -                       
     2.3 คาเรียนคอมพิวเตอร -                           -                       -                       
   3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (ยอดรวม) 128,100.00              148,000.00          57,000             
     3.1 คาขายแบบแปลน 126,500.00              103,000.00          55,000.00        หนา  13
     3.2 รายไดเบ็ดเตล็ด 1,600.00                  45,000.00            2,000.00          หนา  13
     3.3 คาจําหนายแบบพิมพ -                           -                       -                   
     3.4 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร -                       -                   
ค. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม) 7,140,054.00           10,074,300.00     9,467,054        
   1. หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 7,140,054.00           10,074,300.00     9,467,054        
     1.1  เงินอุดหนุนทั่วไปใหแก อปท. สําหรับดําเนิน 7,140,054.00           10,074,300          9,467,054        หนา  13
       การตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
       เลือกทํา
ง.  รายไดอ่ืน (ยอดรวม) -                           -                       -                   
    1. เงินบริจาค (ยอดรวม) -                           -                       -                   

รายรับ
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              2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน ยอดรวม 23,883,454      บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป  2553 ป  2554 ป  2555 เหตุ

ดานบริหารทั่วไป (ยอดรวม) 3,036,706.15           8,357,444            10,033,454      
 - แผนงานบริหารทั่วไป 3,036,706.15           8,097,444            9,953,454        
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           260,000               80,000             

ดานบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 3,482,851                7,375,970            8,792,913        
 - แผนงานการศึกษา 1,552,863                3,723,150            5,503,942        
 - แผนงานสาธารณสุข 193,200                   220,000               220,000           
 - แผนงานสังคมสงเเคราะห 183,200                   15,000                 15,000             
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,280                2,632,820            2,019,596        
 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 586,080                   255,000               354,375           
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 279,500                   530,000               680,000           

ดานการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 1,096,641                1,670,000            2,346,000        
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,096,641                1,120,000            1,696,000        
 - แผนงานการเกษตร 0 110,000               140,000           
 - แผนงานการพาณิชย 0 440,000 510,000           

ดานการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 124,712                   3,166,586            2,711,087        
 - แผนงานงบกลาง 124,712                   3,166,586            2,711,087        

            2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 23,883,454      บาท

จายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ป  2553 ป  2554 ป  2555 เหตุ

1. รายจายงบกลาง 780,838.00 3,166,586 2,711,087        
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 1,608,484.00 6,451,403 8,095,242        
3.  หมวดคาจางชั่วคราว 1,417,148.00 0 -                       
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ 8,439,244.69 5,247,961 7,195,000        
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 111,232.88 155,000 160,000           
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,872,356.00 1,998,750 2,293,125        
7. หมวดรายจายอื่น 2,790,000 0 -                       
8. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,608,780.00 3,550,300 3,429,000        

18,628,083.57         20,570,000          23,883,454      

ดาน / แผนงาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมวด
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           2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม(รายจายที่ไมนํามาตั้งงบประมาณ)

จายจาก ป  2553 ป  2554
(เปนเงินบาท) (เปนเงินบาท)

1. เงินจายขาดเงินสะสม  ยอดรวม 2,521,514.00 709,684.75
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 0 0
     นันทนาการ
     1.1.1 งานกีฬาและนันทนาการ 150,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     1.2.1. งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 683,633 665,000
1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     1.3.1 งานปองกันภัยฝายพลเรือน 487,632.00
      และระงับอัคคีภัย
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
     1.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 0.00
     1.4.2 งานไฟฟาถนน 715,574
1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป
     1.5.1 งานบริหารงานทั่วไป 178,149.00 44,684.75
1.6 แผนงานสาธารณสุข
       1.6.1 งานบริการสาธารณสุข 0
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0.00
1.8 แผนงานการเกษตร 99,476.00
1.9 แผนงานสังคมสงเคราะห 149,841
1.10 แผนงานการศึกษา 57,209

2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ยอดรวม 2,327,000.00
2.7  เงินเบี้ยยังชีพ ฯ
2.8  คากอสรางถนนตามโครงการไทยเขมแข็ง 2,327,000.00

4,848,514.00 709,684.75รวมเงินรายจายทั้งสิ้น

รายการ
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สวนที่ 2

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล

เรื่อง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

*********************************
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งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 23,883,454        บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 10,033,454        บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 9,953,454          บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 80,000               บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 8,792,913          บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,503,942          บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000             บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 15,000               บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,019,596          บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 354,375             บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 680,000             บาท

ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 2,346,000          บาท
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,696,000          บาท
2.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 140,000             บาท
3.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 510,000             บาท

ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 2,711,087          บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,711,087          บาท

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2555  จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555
เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นชอบ

เหตุผล

หลักการ
**************************

บันทึกหลักและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ปงบประมาณ พ.ศ.2555
ของ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
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โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  87  องคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง  จึงจัดทําขอบัญญัตินี้ไว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอพานดังตอไปนี้

ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555"
ขอ 2  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  เปนตนไป
ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น

23,883,454  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 23,883,454     บาท

ก. ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 10,033,454     บาท
1.  แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 9,953,454       บาท
2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 80,000            บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 8,792,913       บาท
1.  แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,503,942       บาท
2.  แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 220,000          บาท
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 15,000            บาท
4.  แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,019,596       บาท
5.  แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน ยอดรวม 354,375          บาท
6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม 680,000          บาท
    และนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ ยอดรวม 2,346,000       บาท
1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 1,696,000       บาท
2.  แผนงานการเกษตร ยอดรวม 140,000          บาท
3.  แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 510,000          บาท
ง. ดานการดําเนินการงานอื่น ยอดรวม 2,711,087       บาท
1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,711,087       บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฎในสวนที่  4

ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547

ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

********************************
อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย
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ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  รักษาการตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน             พ.ศ.

                           อนุมัติ

        (นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ)
                    นายอําเภอพาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
( นายณรงค  ต๊ิบแปง)
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สวนที่ 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

  -  ประมาณการรายรับ
  -  รายจายตามแผนงาน
  -  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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       ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดประมาณการรายรับ  ขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  พ.ศ.  2555  เปนเงิน  23,883,454  บาท  จําแนกรายละเอียดดังตอไปนี้

ประมาณการรายรับตามงบประมาณ ตั้งรับไว 23,883,454        บาท
ก. รายไดภาษีอากร  (ยอดรวม) ต้ังรับไว 14,321,000        บาท
   1.  หมวดภาษีอากร  (ยอดรวม) ต้ังรับไว 270,000             บาท

  1.1  ภาษีบํารุงทองที่ ต้ังรับไว 130,000             บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว 105,000             บาท
ประมาณการเทาเดิม เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.3  ภาษีปาย ตั้งรับไว 35,000               บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

2.  หมวดภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให (ยอดรวม) ต้ังรับไว 14,051,000        บาท
2.1  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน 9 ต้ังรับไว 2,400,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.2  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับไว 30,000               บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.3  ภาษีสุรา ตั้งรับไว 1,250,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.4  ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว 3,270,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.5  คาภาคหลวงแร ต้ังรับไว 53,000               บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.6  คาภาคหลวงปโตเลียม ตั้งรับไว 46,000               บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.7  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ตามพรบ. ฯ ตั้งรับไว 6,000,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.8  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฏหมายที่ดิน ตั้งรับไว 1,000,000          บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.9  เงินอุทยาน ตั้งรับไว 2,000                 บาท

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
2.10  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม ต้ังรับไว -                     บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

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

คําชี้แจงประกอบประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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ข.  รายไดท่ีมิไชภาษีอากร ตั้งรับไว 95,400               บาท
   1.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต  (ยอดรวม) ต้ังรับไว 13,400               บาท

1.1  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ต้ังรับไว 2,000                 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.2  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับไว 2,400                 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.3  คาปรับการผิดสัญญา ตั้งรับไว 1,000                 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

1.4  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคาอันเปนที่นารังเกียจ ตั้งรับไว 8,000                 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

  2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  (ยอดรวม) ต้ังรับไว 25,000               บาท
2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว 25,000               บาท

ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา
  3.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (ยอดรวม) ต้ังรับไว 57,000               บาท

3.1  คาขายแบบแปลนและคํารอง ตั้งรับไว 55,000               บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

3.2  รายไดเบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว 2,000                 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

ค. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม) ต้ังรับไว 9,467,054          บาท
  1.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งรับไว 9,467,054          บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  ต้ังรับไว 9,467,054          บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคํานวณจากรายรับจริงในปที่ผานมา

ง.  รายไดอ่ืน ตั้งรับไว -                         บาท
  1.  เงินบริจาค ตั้งรับไว -                         บาท
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บขอมูลสถิติ  ตลอดจนวางแผนพัฒนาตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 8,644,979            บาท
2.  สวนการคลัง งบประมาณ 1,308,475            บาท

รวม 9,953,454            บาท

แผนงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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 5,085,729 957,000 2,279,000 150,000 93,750 - 79,500 8,644,979 สํานักงานปลัดฯ 00111
2. งานบริหารงานคลัง 658,435 107,040 543,000 - - - - 1,308,475 สวนการคลัง 00113

รวม 5,744,164 1,064,040 2,822,000 150,000 93,750 0 79,500 9,953,454
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อปองกัน  และระงับเหตุอัคคภัย

งานที่ทํา
1.  ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
2.  จัดหาวัสดุ  ปองกันอัคคีภัย
3.  จัดหาเครื่องแตงกายใหกับผูปฏิบัติงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 80,000                 บาท

แผนงานการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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 - - 20,000 - - - 60,000 80,000 สํานักงานปลัดฯ 00123

รวม 0 0 20,000 0 0 0 60,000 80,000
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
2.  เพื่อใหนักเรียนในระดับประถมที่ยากจนไดมีอาหารไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาตามโภชนาการ

งานที่ทํา
1.  จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนใหแกเด็กกอนวัยเรียน
2.  เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในการจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
3.  สรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สวนการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม งบประมาณ 5,503,942            บาท

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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 156,422 554,520 393,000         10,000 - - - 1,113,942 สวนการศึกษา 00211
2.  งานระดับกอนประถมวัย    
     ประถมศึกษา - - 2,320,000 - 1,740,000 - 80,000 4,140,000 สวนการศึกษา 00212
3.  งานระดับมัธยม - - - - 180,000 - 0 180,000 สวนการศึกษา 00213
4.  งานศึกษาไมกําหนดระดับ - - - - 70,000 - - 70,000 สวนการศึกษา 00214

รวม 156,422 554,520 2,713,000 10,000 1,990,000 0 80,000 5,503,942
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อสงเสริมสุขภาพ อนามัยของราษฎร
3.  เพื่อปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก
4.  เพื่อเปนกําลังใจ  และสนับสนุนกิจกรรมผูติดเชื้อ

งานที่ทํา
1.  จัดอบรม  สงเสริมสุขภาพอนามัยของราษฎร
2.  จัดหาวัสดุกําจัดเชื้อไขเลือดออก
3.  จัดตั้งกองทุนสงเสริมสุขภาพตําบลสันกลาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 220,000               บาท

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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.  เพื่อเปนการทดแทนคุณผูสูงอายุ
2.  เพื่อเปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส
3.  เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

งานที่ทํา
1.  จัดหาเครื่องกันหนาวมมอบใหกับผูไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติ
2.  จัดอบรมผูสูงอายุใหมีสุขภาพกาย  และจิตที่ดี
3.  สนันสนุนองคกรสาธารณกุศล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 15,000                 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม
3.  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของราษฎรในยามค่ําคืน

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สวนโยธา งบประมาณ 2,019,596            บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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            371,736        204,360           410,000 - - -                  3,500            989,596 สวนโยธา 00241
2. งานไฟฟาถนน - -           200,000 - - -              830,000         1,030,000 สวนโยธา 00242
3. งานบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - - สวนโยธา 00245

รวม 371,736 204,360 610,000 0 0 0 833,500 2,019,596
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อใหชุมชนมีความนาอยู ราษฎรมีความสามัคคี
2.  เพื่อใหบุคคลากรที่เปนผูนําไดรับความรูเพิ่มขึ้นในการที่จะนําไปพัฒนาชุมชน
3.  เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในตําบล

งานที่ทํา
1.  จัดอบรมผูนําราษฎร  และกลุมมวลชลตาง ๆ
2.  อุดหนุนงบประมาณใหกับ กลุมมวลชล  และสวนราชการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 354,375               บาท

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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 - - 320,000 - 34,375 0 0 354,375 สํานักงานปลัดฯ 00252

รวม 0 0 320,000 0 34,375 0 0 354,375
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ  และของชุมชน
2.  เพื่อสงเสริมใหราษฎรไดออกกําลังกาย
3.  เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดออกกําลังกาย

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 680,000               บาท

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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  -  - 200,000  - 120,000  - 320,000 สวนการศึกษา 00262
3. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  -  - 360,000  - 0  - 360,000 สวนการศึกษา 00263

รวม 0 0 560,000 0 120,000 0 0 680,000
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อบํารุงรักษาสิ่งกอสรางใหใชงานไดคุมคา
2.  เพื่อกอสรางโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม

งานที่ทํา
1.  ซอมแซมบํารุงรักษาสิ่งกอสราง
2.  กอสรางทอระบายน้ํา  หองน้ํา
3.  กอสรางอาคาร  หองประชุม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สวนโยธา งบประมาณ 1,696,000            บาท

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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 - - - - - - 1,696,000 1,696,000 สวนโยธา 00312

รวม 0 0 0 0 0 0 1,696,000 1,696,000
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสันกลาง
2.  เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพใหกับเกษตรกร

งานที่ทํา
1.  จัดหาคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2.  จัดหาวัสดุอุปกรณทางการเกษตร
3.  จัดหาเมล็ดพันธที่มีคุณภาพใหกับเกษตรกร

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 140,000               บาท

รวม 140,000               บาท

แผนงานการเกษตร

รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555

ดานเศรษฐกิจ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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  -  - 90,000             - -  - 0 90,000 สํานักงานปลัดฯ 00321
2.งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - - 50,000 - - - - 50,000 สํานักงานปลัดฯ 00322

รวม 0 0 140,000 0 0 0 0 140,000
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อบริการน้ําดื่มสะอาดใหกับชุมชน
2.  เพื่อลดภาระคาใชจายใหกับประชาชน

งานที่ทํา
1. วางระบบสงน้ําใหทั่วถึงทุกครัวเรือน
2. ขยายเขตไฟฟาใหเพียงพอกับระบบประปา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 510,000               บาท

รวม 510,000               บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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  -  - -  - -  - 510,000 510,000 สํานักงานปลัดฯ 00332

รวม 0 0 0 0 0 0 510,000 510,000
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วัตถุประสงค
1.  เพื่อบริหารงานที่ไมใชภาระกิจของหนวยงานโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.  เพื่อการบริหารงานบุคคลที่ผูกพันตามกฎหมาย
3.  เพื่อรองรับเหตุการณอันเกิดขึ้นภายหนา  อันไมอาจคาดกาลได
4.  เพื่อจายเงินสวัสดิ์การสังคมใหแกผูสูงอายุ  ผูปวยเอดส  ผูพิการ

งานที่ทํา
1.  จายตามขอผูกพันตามกฎหมาย
2.  เงินสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 2,711,087            บาท

แผนงานงบกลาง

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
รายจายตามแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  ประจําป  พ.ศ. 2555

ดานการดําเนินการอื่น



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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  -  -  -  -  - - 2,711,087 2,711,087 สํานักงานปลัดฯ 00411

รวม 0 0 0 0 0 0 2,711,087 2,711,087
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ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   ตั้งไว 9,964,354   บาท
รายจายประจํา ตั้งไว 9,314,854   บาท
1. หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ต้ังไว 6,042,729      บาท
1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) ต้ังไว 3,943,720      บาท

1.1.1 คาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว 589,320         บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  คาตอบแทนประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษแกผูบริหาร อบต.  ดังนี้
1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล
2.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 คาตอบแทนเลขานุการผูบริหาร ตั้งไว 86,400           บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 คาตอบแทนสมาชิกสภาอบต. ต้ังไว 3,268,000      บาท
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใชแกสมาชิกสภาอบต. หรือผูปฏิบัติงานตามหนาที่
1. ประธานสภา                                                                                                    
2. รองประธานสภา                                                                               
3. เลขานุการสภา                 
4. สมาชิกสภา  34  คน       
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ต้ังไว 1,142,009      บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 1,002,209      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน  ต้ังจายจากเงินรายได
1.2.2 เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 7) ต้ังไว 42,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับผูดํารงตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7)  ตามหลักเกณฑ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ต้ังจายจากเงินรายได

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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1.2.3 เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามวุฒิพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 97,800           บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
อันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 957,000      บาท
1.3.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 704,160         บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง ดังนี้
1 พนักงานจางตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 319,680         บาท
2 พนักงานจางทั่วไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง ตั้งไว 384,480         บาท
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.2 เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย ใหกับพนักงานจาง ตั้งไว 252,840         บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 2,769,000   บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 890,000      บาท

2.1 คาเบี้ยประชุม  (ยอดรวม) ต้ังไว 110,000         บาท
2.1.1  คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 90,000           บาท
         เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับสมาชิกสภา  ในการประชุมสภาฯ  จํานวน 36 คน  และคณะกรรมการที่สภาแตงตั้ง
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.2  คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังไว 20,000           บาท
         เพื่อจายเปนคาตอบแทน หรือคาพาหนะแกผูมาประชุมคณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00321)

2.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ตามกฎหมาย  และคําสั้งอบต. ต้ังไว 150,000         บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  และผูปฏิบัติงานตามคําสั้งอบต.สันกลาง  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 60,000           บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 200,000         บาท

เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบลและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.5 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 350,000         บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
 ซึ่งจายตามระเบียบ  หรือตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.6 คาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ  และหลักเกณฑของราชการ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

คาใชสอย ตั้งไว 1,030,000   บาท
2.7 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม) ต้ังไว 300,000         บาท

2.7.1 คารับวารสาร ตั้งไว 90,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ  หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆในสํานักงานและที่อานหนังสือพิมพ
        ภายในตําบล  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณนี้ 
        ต้ังจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 80,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียน ในราชการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คาธรรมเนียมศาล
        คาลงทะเบียนในการสงผูบริหาร พนักงานสวนตําบล  สมาชิก อบต. หรือพนักงานจาง  ไปฝกอบรมสัมมนา
        ต้ังจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.3 คาจางเหมาบริการ   จัดทําของ  และคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล ต้ังไว 100,000         บาท
        เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ คาจางเหมาสูบน้ํา  คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล
        คาจางเหมาพนหมอกควันกําจัดยุง คาจางเหมาถายเอกสาร  คาขนสงงานตามหนาที่
        คาลาง-อัดรูป  หรือคาบริการที่จําเปนอื่น  
        ต้ังจายจากเงินรายได  50,000  บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  50,000  บาท
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.7.4  คาจัดทําวารสาร  เอกสารตาง ๆ ต้ังไว 30,000           บาท
         เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําวารสาร  เอกสารเผยแพรกิจกรรมอบต. ปฏิทิน
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.8 รายจายเพื่อการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม) ต้ังไว 40,000           บาท

2.8.1  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  และวัสดุ ต้ังไว 40,000           บาท
          เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่เปนทรัพยสินหรืออยูในความดูแลของ อบต. 
          เปนการจัดซื้อวัสดุหรือจางเหมา ต้ังจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.9 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ยอดรวม) ต้ังไว 370,000         บาท
2.9.1 คารับรอง ตั้งไว 100,000         บาท
        1. คารับรอง ตั้งไว 20,000           บาท
        การตอนรับสวนราชการ ผูมาศึกษาดูงาน ในเขตอบต.การบริหารสวนตําบลสันกลาง  ต้ังจายจากเงินรายได
        2. คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 80,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองของ อบต. 
       ในโอกาสตางๆ เชน การประชุมหัวหนาสวนราชการ ผูนําในตําบล  การประชุมสภาอบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.9.2 คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีการประเพณีและกิจกรรมวันแมแหงชาติ ต้ังไว 80,000           บาท
      เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณหรือคาจางเหมาบริการ จางทําของ ในการจัดกิจกรรม  ประชาสัมพันธวันสําคัญทางราชการ
       รัฐพิธี  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้    ต้ังจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.9.3  คาใชจายในการฝกอบรม  (ยอดรวม) ต้ังไว 190,000         บาท
   1.  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาของผูนําในตําบล และพนักงาน ตั้งไว 50,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูนําในตําบล  สมาชิกสภาอบต.
        ประธานกลุมพลังมวลชน  หัวหนาสวนราชการในตําบล พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
        เปนตนคาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาพาหนะคาที่พัก คาของที่ระลึก  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
    2. คาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 30,000           บาท
       เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎร  โดยนอมนํา
       แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ
      เปนคาอาหาร  คาวัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะ คาที่พัก  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
     3. คาใชจายในโครงการอาสาพิทักษปาตามพระราชเสาวนีย ต้ังไว 20,000           บาท
        ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
        เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอาสาพิทักษปา เชน คาอาหาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร
        คาพาหนะ คาที่พัก หรือคาใชจายอื่นตามโครงการ
       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00322)
       (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
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    4. คาใชจายในฝกอบรมสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง ตั้งไว 30,000           บาท
      เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสายตรวจอาสา เชนคาอาหาร  คาวัสดุ  คาตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข (00220) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00223)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
    5. คาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน ตั้งไว 10,000           บาท
      เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน เชน คาอาหาร  คาวัสดุ
      คาตอบแทนวิทยากร  คาจางเหมา  คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการฝกอบรมอื่น  ๆ
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
     ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
    (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
    6.  คาใชจายในโครงการอบรมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน ตั้งไว 30,000           บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เปนคาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  วัสดุเครื่องแตงกาย 
       คาตอบแทนวิทยากร   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
      (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
    7.  คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน ตั้งไว 20,000           บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรม  เปนคาอาหาร  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  วัสดุเครื่องแตงกาย 
      คาตอบแทนวิทยากร   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
      ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
     (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.10 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ต้ังไว 320,000         บาท
2.10.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว 60,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
        พนักงานจางของอบต.สมาชิกสภา อบต. และผูที่ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได
       ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.10.2  คาพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของที่ระลึกของอบต. ต้ังไว 10,000           บาท
        เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําพวงมาลา พวงมาลัย  และของที่ระลึกของอบต.  เงินสวนแบงคาปรับ ตามพรบ.จราจร
        ต้ังจายจากเงินรายได
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
2.10.3 คาใชจายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ต้ังไว 250,000         บาท
        เพื่อต้ังจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของอบต.  หรือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา
        เปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง  คาบัตรเลือกตั้ง  คาวัสดุอุปกรณเลือกตั้ง  ปายประชาสัมพันธ
        คาจางรถประชาสัมพันธ  และคาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง
        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล จํานวน  50,000  บาท  จายจากเงินรายได 200,000  บาท
        ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 849,000      บาท
2.11 คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.  เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี
แบบพิมพตาง ๆ  หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.12 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ต้ังไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพร  ประชาสัมพันธ เชน แผนปายประกาศ
 กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน  ฟลมถายรูป หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.13 คาวัสดุกอสราง ตั้งไว 80,000           บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  เหล็ก  กระเบื้อง   หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้
 ในการดําเนินงานตามภารกิจของอบต. ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.14 คาวัสดุคอมพิวเตอร ต้ังไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เปนตน หมึกเครื่องพิมพ  แผนบันทึกขอมูล ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.15 คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 70,000           บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรที่ใชในการปฎิงานของ อบต.  และตามภารกิจของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 เชน ปุย ไม ตนไม เมล็ดพันธพืช หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้   ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00321)

2.16 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 230,000         บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันที่ใชกับรถจักรยานยนต รถยนตของอบต.
และเครื่องตัดหญาของ อบต.หรือใชการดําเนินกิจกรรมตางๆของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.17 คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 10,000           บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เปนตน แกวน้ํา ถวยกาแฟ น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.18 คาวัสดุเครื่องแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และวัสดุดับเพลิง ตั้งไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  น้ํายาดับเพลิง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)  งานปอนกันภัยฝายพลเรือน  (00123)

2.19 คาวัสดุไฟฟา และวิทยุ ต้ังไว 5,000             บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา  และวิทยุตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สายวิทยุสื่อสาร 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.20 คาวัสดุวิทยาศาสตร ต้ังไว 10,000           บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  ยาพนหมอกควัน  ทรายอเบท  หรือรายจายอื่นที่เขาในลักษณะรายจายนี้ 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  00220  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  00223
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.21 คาวัสดุยานพาหนะ และขนสง ต้ังไว 30,000           บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชกับรถยนตสวนกลางของ  อบต.  เชน  ยางรถ  แบตเตอรี่ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

2.22 คาพันธุไม  ตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนที่สีเขียว ต้ังไว 50,000           บาท
เพื่อจัดซื้อตนไมพันธุไมสําหรับแจกจายใหกับราษฎร ตามแนวทางพระราชดําริ  ปลูกไม  3  อยางไดประโยชน  4  อยาง
และโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนที่สีเขียว ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (00320)  งานเกษตร  (00322)

2.23 คาวัสดุบริโภค ตั้งไว 24,000           บาท
เพื่อจัดซื้อน้ําดื่ม  กาแฟ  โอวัลติน    ไวบริการผูที่มาติดตอราชการ   ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2.24 คาวัสดุงานบานงานครัวกลุมพัฒนาสตรีในการประกอบกิจกรรมชุมชน ตั้งไว 180,000         บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวเพื่อใชในการประกอบกิจกรรมในชุมชน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

3. หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว 150,000      บาท
3.1 คาไฟฟา ตั้งไว 100,000         บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาที่ใชประจําอาคารที่ทําการ  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

3.2 คาโทรศัพท ต้ังไว 30,000           บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

3.3 คาไปรษณีย โทรเลข ตั้งไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  โทรเลข ที่ใชในราชการของ อบต.  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)

4. หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 353,125      บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ  หรือกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน  ตั้งไว 108,125      บาท

4.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน ตั้งไว 58,750           บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอพานสําหรับการใชจายในงานรัฐพิธี  ประเพณี
ต้ังจายจากเงินรายได  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม ฯ (00261)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
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4.2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอพาน  ต้ังไว 15,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกก่ิงกาชาดอําเภอพานเพื่อนําไปใชจายในภาระกิจของกาชาด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.3 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพาน ตั้งไว 20,000           บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพานเพื่อเปนคาใชจายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.4 อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอพาน ต้ังไว 14,375           บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับชมรมลูกเสือชาวบานในโครงการชุมชนลูกเสือชาวบานอําเภอพานฉลอง  750 ป เมืองเชียงราย

 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84  พรรษา
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 35,000           บาท
4.5 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดอยงาม ตั้งไว 10,000           บาท

 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอบต.ดอยงามสําหรับการบริหารงานศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.6 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสันมะเค็ด ตั้งไว 25,000           บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก อบต.สันมะเค็ดเพื่อใชในการจัดการแขงขันกีฬาทองที่ทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินรายได  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

เงินอุดหนุนกลุมพลังมวลชน ตั้งไว 210,000         บาท
4.7 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน ตั้งไว 180,000         บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับศูนยสาธารณะสุขมูลฐานหมูบานเพื่อไปดําเนินกิจกรรมของแตละหมูบาน
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  จะเบิกจายตอเมื่อเปนไปตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)



46
4.8 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน หมูที่ 9 ต้ังไว 30,000           บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสันกลาง 
ในการรวมแขงขัน กีฬา อสม.อําเภอพานเกมส    
ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

5.  หมวดรายจายอื่น ๆ ตั้งไว -                 บาท

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 649,500      บาท
1.  หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 139,500      บาท

1.1 คาเครื่องปรับอากาศ จํานวน  2 เครื่อง ตั้งไว 70,000           บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 24,000 BTUชนิดแขวนจํานวน 2 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
พรอมคาติดตั้ง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

1.2 คาไฟกระพริบเตือนอันตราย ตั้งไว 60,000           บาท
เพื่อจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตราย ระบบพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  3 ชุด    
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00123)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

1.3 คาเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ตั้งไว 9,500             บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็งจํานวน 1  เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
ต้ังจายจากเงินรายได 
 ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.  หมวดที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว 510,000      บาท
2.1 คากอสรางรั้วคอนกรีตรอบสระประปาหมูบาน หมูที่ 2 ต้ังไว 170,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางรั้วคอนกรีตรอบสระเก็บน้ําประปา ขนาดยาว 309 ม.  สูง  0.4  ม.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด  จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00330)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00332)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
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2.2 คาปรับปรุงระบบประปา และเครื่องกรองน้ํา หมูที่ 6 ต้ังไว 220,000         บาท

เพื่อจายคาจางเหมาปรับปรุงระบบประปา และเครื่องกรองน้ํา ตามแบบที่อบต.กําหนด 
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00330)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00332)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.3 คากอสรางถังเก็บน้ําประปา หมูที่ 12 ต้ังไว 120,000         บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางถังเก็บน้ําประปา  ตามแบบที่กําหนด
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน  (00330)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00332)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
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ตั้งงบประมาณจายทั้งส้ิน   ตั้งไว 6,183,942  บาท
รายจายประจํา ตั้งไว 5,933,942  บาท
1.  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งไว 710,942     บาท
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ต้ังไว 156,422        บาท

1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไว 151,622        บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับเพิ่ม ในสวนการศึกษา ฯ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล ต้ังไว 4,800             บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 554,520     บาท
1.2.1คาจางพนักงานจาง ต้ังไว 453,240        บาท

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

1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง ต้ังไว 101,280        บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินเพิ่มตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 3,273,000  บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 238,000       บาท
2.1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ต้ังไว 135,000        บาท

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

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

2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000        บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวนตําบล
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

คาใชสอย ตั้งไว 1,230,000    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)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

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

         เพื่อจายเปนคาจางเหมาหรือจัดซื้อวัสดุมาซอมแซมวัสดุครุภัณฑสวนการศึกษา
         ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

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

2.6 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว 550,000        บาท
2.6.1  คาใชจายในโครงการพัฒนาการเรียนรูเด็ก ต้ังไว 20,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการนําเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรูนอกสถานที่  เชน  คารถ  คาอาหาร  คาวัสดุ
         คาวิทยากร  คาของที่ระลึก
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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2.6.2  คาใชจายในการจัดงานสงกรานตและมหกรรมของดีตําบลสันกลาง ตั้งไว 100,000        บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนงานสงกรานต และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง  เปนคาเชาเครื่องเสียง
          คาสนับสนุนกิจกรรม  คาตอบแทนกรรมการ  คาจัดสถานที่  รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดงาน
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
2.6.3  คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก ต้ังไว 40,000          บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก  เปนคาแตงหนา  คาเชาเครื่องแตงกาย  คาเครื่องเสียง คาเชาเครื่องเลนสนาม
          คาเครื่องเขียน  ขนม  ของเลน ทุนการศึกษา รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดงานต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
2.6.4  คาใชจายในการจัดขบวนแหตนเทียนพรรษา ต้ังไว 40,000          บาท
          เพื่อเปนคาใชจายในการจัดขบวนเขารวมงานแหตนเทียนพรรษา เปนคาจางทําตนเทียนพรรษา คาเชาเครื่องแตงกาย  
          คาเครื่องสักการะ อุปกรณตกแตงขนวน คาพาหนะ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ือง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบา
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
2.6.5 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองที่ - ทองถิ่น และกีฬาชาวเขา ตั้งไว 150,000        บาท
         เพื่อจายเปนคาใชจายในการรวมการแขงขันกีฬาทองที่ - ทองถิ่น และกีฬาชาวเขา  เปนคาอาหาร เครื่องด่ืม เครื่องเสียง
         คาพาหนะขนสงนักกีฬา อุปกรณกีฬา ตลอดถึงคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการแขงขันกีฬา  ต้ังจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
2.6.6 คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง ประเพณีแหธรรมหลวง และพระธาตุฯ ต้ังไว 140,000        บาท
          เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานลอยกระทง  ประเพณีแหธรรมหลวง และงานสรงน้ําพระธาตุดอนมูล
          เปนคาเชาเครื่องเสียง เงินรางวัลในการแขงขัน เงินสนับสนุน คาอาหาร คาปจจัยพระสงฆ อุปกรณแสงสี
          คาวัดเวที คาเชาอุปกรณ ตลอดถึงคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเน่ืองในการจัดงาน    ต้ังจายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
2.6.7 คาใชจายโดรงการบวชเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และ 750 ปเมืองเชียงราย ต้ังไว 60,000          บาท
          เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานบวชเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา และฉลอง 750  ปเมืองเชียงราย
          เปนคาอุปกรณ คาปจจัยพระสงฆ  อาหาร เครื่องด่ืม และคาใชจายอันเกี่ยวเน่ืองในการจัดงาน จายจากเงินรายได
          ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (00263)
         (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.7 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ต้ังไว 625,000        บาท
 2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และคาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย ตั้งไว 25,000          บาท

         เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลื้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เขาในลักษณะรายการนี้
         คาตอบแทนอื่นตามกฎหมาย แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และกรรมการศูนยเด็กเล็ก  ต้ังจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (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.2555)
2.7.3  คาวัสดุเครื่องแตงกายเด็ก  และนักเรียนในตําบล ต้ังไว 50,000          บาท
         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายใหกับเด็ก  และนักเรียนในตําบล
         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
2.7.4  คาจางเหมาทําอาหาร ต้ังไว 510,000        บาท
         เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําอาหารใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  410,000   บาท จากเงินรายได  100,000  บาท
         ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
          (ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

คาวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 1,805,000    บาท
2.8 คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000          บาท

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

2.9 คาวัสดุกีฬา ต้ังไว 50,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณกีฬาสําหรับสนับสนุนใหศูนยกีฬาหมูบาน  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ   (00262)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

2.10 คาวัสดุงานบานงานครัว ต้ังไว 20,000          บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวไวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  

2.11 คาวัสดุบริโภค ต้ังไว 5,000             บาท
เพื่อจัดซื้อน้ําด่ืม  กาแฟ  โอวัลติน  ใหกับเด็ก  ผูปกครอง และผูมาติดตองาน
ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2.12 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ต้ังไว 1,720,000     บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)ใหกับนักเรียนในโรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 1,113,750 บาท ต้ังจายจากเงินรายได   606,250  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
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3. หมวดคาสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว 10,000       บาท

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

3.2 คาประปา ตั้งไว 5,000             บาท
เพื่อจายเปนคาประปาของศูนยพัฒนาเด็กเด็กในตําบลสันกลาง    ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว 1,940,000    บาท
อุดหนุนสวนราชการ ต้ังไว 1,870,000     บาท
4.1 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา โครงการการแขงขันประชาชน และนักเรียน ต้ังไว 120,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยา  
ในคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับตําบล ตําบลสันกลาง   ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.2 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางโครงการการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยม ต้ังไว 10,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสันกลางวิทยาจํานวน  10,000  บาท
ในคาใชจายในการจัดนักเรียนเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมในเขตพื้นที่การศึกษา  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับมัธยมศึกษา  (00213)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.3 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา ต้ังไว 50,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 30,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.4 อุดหนุนโรงเรียนบานปาตาก ต้ังไว 45,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.5 อุดหนุนโรงเรียนบานแมคาวหลวง ต้ังไว 45,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 25,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย 20,000          บาท
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)
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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.2555)

4.7  อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพื่อเปนคาอาหารกลางวัน ต้ังไว 1,500,000     บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเปนคาอาหารกลางวันจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท เงินรายได 500,000 บ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.8 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในการจัดเขาคายลูกเสือ เนตนารี ต้ังไว 20,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเพื่อจัดการเขาคายลูกเสือ เนตนารี  ต้ังจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

4.9 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในโครงการคายธรรมะนักเรียน ต้ังไว 30,000          บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนเพื่อจัดการเขาคายธรรมะนักเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

อุดหนุนกลุมอาชีพ องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา ตั้งไว 70,000          บาท
4.10 อุดหนุนวัดในเขตตําบลสันกลาง ตั้งไว 70,000          บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหวัดในเขตตําบลสันกลางในคาใชจาย  คาพาหนะรับสงพระเณรในตําบลสันกลาง
ในการออกไปศึกษาพระธรรม  และคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนา   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00210)  งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

รายจายเพื่อการลงทุน  (ยอดรวม) ต้ังไว 250,000        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.2555)

2.  หมวดที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว 170,000        บาท
2.1 คากอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 17 ต้ังไว 170,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสรางลานคอนกรีตเสริมไมไผ ขนาดกวาง  15 ม.ยาว 30 ม. หนา 0.12 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  450 ตรม
ตามแบบที่อบต.กําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับมัธยมศึกษา  (00213)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)



54
 

ตั้งงบประมาณจาย(ยอดรวม) ตั้งไว 1,308,475    บาท
1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตังไว 765,475    บาท
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ตั้งไว 658,435       บาท

1.1.1  เงินเดือนขาราชการในสวนการคลัง ตั้งไว 612,595       บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับเพ่ิม  ในสวนการคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.1.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพ เงินเพ่ิมตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล ตั้งไว 45,840         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ และเงินเพ่ิมตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 107,040    บาท
1.2.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 84,600         บาท

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตามแผนอัตรากําลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

1.2.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 22,440         บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ และเงินเพ่ิมตามกฎหมายใหกับพนักงานจาง  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตังไว 543,000    บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 468,000     บาท

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

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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 300,000       บาท
เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกขาราชการ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

2.4 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 148,000       บาท
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  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 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ ตั้งไว 30,000         บาท
2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียมการฝกอบรมตาง ๆ ตั้งไว 30,000         บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)

คาวัสดุ  (ยอดรวม) ต้ังไว 30,000       บาท
2.8 คาวัสดุสํานักงาน  และวัสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตั้งไว 30,000         บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.
เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว สมุดบัญชี  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)



56
 

ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   ตั้งไว 3,715,596    บาท
รายจายประจํา  (ยอดรวม) ตั้งไว 1,186,096    บาท

1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตั้งไว 576,096       บาท
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) ตั้งไว 371,736       บาท
1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 353,616          บาท

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

1.1.2  เงินเพ่ิมคาครองชีพ เงินเพ่ิมตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,120            บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ และเงินเพ่ิมตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) ตั้งไว 204,360       บาท
1.2.1 คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 165,480          บาท

เพ่ือจายเปนคาจางแกพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

1.2.2 เงินเพ่ิมคาครองชีพพนักงานจาง ตั้งไว 38,880            บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพ และเงินเพ่ิมตามกฎหมายใหกับพนักงานสวนตําบล  ผูมีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอันเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว 610,000       บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 275,000        บาท

2.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 150,000          บาท
 เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายจําแนกหนวยงาน
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2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000            บาท

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.3 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 115,000          บาท
เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  แกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

คาใชสอย ตั้งไว 225,000        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)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.5 รายจายเพ่ือการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม) ตั้งไว 205,000          บาท
 2.5.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดิน ส่ิงกอสราง และสาธารณสมบัติ ตั้งไว 100,000          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)
2.5.3  คาขุดลอกคันดินก้ันน้ํา หมูที่ 12 ตั้งไว 100,000          บาท
           เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขุดลอกคันก้ันดิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
          ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)

(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )
2.6 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ ตั้งไว 10,000            บาท

 2.6.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 10,000            บาท
         เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเล้ืยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เขาในลักษณะรายการนี้
         พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของอบต.  
         ตั้งจายจากเงินรายได
         ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

คาวัสดุ  ต้ังไว 110,000        บาท
2.7 คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000            บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุที่ใชในการปฎิบัติงานของ อบต.เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษไข
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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2.8 คาวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000          บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชนไม เหล็ก ปูน หินทราย เปนตน มาใชในงานของอบต. ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 2,529,500    บาท
1.  หมวดครุภัณฑ ต้ังไว 3,500            บาท

1 คาเครื่องสูบน้ําไฟฟา ตั้งไว 3,500              บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ําไฟฟา ไวใชในงานของอบต.  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2.  หมวดท่ีดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว 2,526,000    บาท
2.1 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  1 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ขนาดกวาง 5 ม.หนา 0.15  ม. ระยะทาง 105 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 525 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง)
ถนนเขาหมูบานจากแยกถนนลาดยาง  ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.2 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  3 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ชวงที่ 1 กวาง 3 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 45 ม. หรือมีพ่ืนที่ไมนอยกวา 135 ตารางเมตร(ไมมีไหลทาง) ซอย 3
ชวงที่ 2 กวาง 3 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 45 ม. หรือมีพ่ืนที่ไมนอยกวา 135 ตารางเมตร(ไมมีไหลทาง) ซอย 4
ชวงที่ 3 กวาง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 30 ม. หรือมีพ่ืนที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร(ไมมีไหลทาง) ซอย 5
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.3 คากอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงค หมูที่ 4 ตั้งไว 220,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาตอเติมอาคารเอนกประสงค
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.4 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 5 ตั้งไว 70,000            บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง  ตามแบบที่อบต.กําหนด
ขนาดกวาง 3 ม.หนา 0.15  ม. ระยะทาง 50 ม. หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.5 คากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 5 ตั้งไว 150,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 6 ม. ยาว  16  ม. พ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 96 ตรม. 
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )
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2.6 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 7 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผดวยวิธีดําเนินการเอง
ชวงที่ 1 กวาง 3 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 155 ม. หรือมีพ่ืนที่ไมนอยกวา 465 ตารางเมตร(ไมมีไหลทาง) 
ชวงที่ 2 กวาง 4 ม.หนา 0.15 ม.ระยะทาง 20 ม. หรือมีพ่ืนที่ไมนอยกวา 80 ตารางเมตร(ไมมีไหลทาง)
ถนนเขาฌาปนสถาน ตามแบบที่ อบต.กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)

 (ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )
2.7 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  9 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ วิธีดําเนินการเอง
พ้ืนที่ดําเนินการ ซอย 8 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว  180 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  540  ตรม.  (ไมมีไหลทาง) 
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.8 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 10 ตั้งไว 170,000          บาท
เพือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ํา พรอมวางทอระบายน้ํา
ขนาดปากรางกวาง 0.80 ม. ทองราง  0.30 ม. สูง 0.80 ม. ยาวรวม 256 ม. และวางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.30 ม.
จํานวน  43 ทอน  จุดเริ่มโครงการ บานเลขที่ 80 ตามแบบของอบต.กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.9 คากอสรางพนังก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางพนังก้ันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชวงที่ 1 ปริมาณงาน หนา 0.12 ม. สูง 2.20 ม. ยาว  12 ม.
ชวงที่ 2 ปริมาณงาน หนา 0.12 ม. สูง 2 ม. ยาว  36 ม.
ชวงที่ 3 ปริมาณงาน หนา 0.12 ม. สูง 2 ม. ยาว  20 ม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)

2.10 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 13 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ วิธีดําเนินการเอง ตามแบบของอบต.กําหนด
 กวาง  4  ม. หนา 0.15 ม. ยาว  100 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  400  ตรม.  (ไหลทาง 0.50 ม.)  จุดเริ่มตนโครงการบานเลขที่ 387
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )
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2.11 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูที่  14 ตั้งไว 220,000          บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ วิธีดําเนินการเอง
ชวงที่ 1 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 135 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง) เริ่มบานเลขที่ 88
ชวงที่ 2 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 115 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 345 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง)  เริ่มบานเลขที่ 347
ชวงที่ 3 กวาง  3 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 20 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 60 ตารางเมตร (ไมมีไหลทาง)  เริ่มบานเลขที่ 188
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)   งานไฟฟาถนน  (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.12 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต หมูที่ 15 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
ชวงที่ 1 ปริมาณงาน ปากรางกวาง 1 ม. ทองรางกวาง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 95 ม.
ชวงที่ 2 ปริมาณงาน ปากรางกวาง 0.80 ม. ทองรางกวาง 0.20 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 97 ม.
ชวงที่ 3 ปริมาณงาน ปากรางกวาง 1.2 ม. ทองรางกวาง 0.40 ม. ลึก 0.60 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 65 ม.
พรอมรื้อทอระบายน้ําเดิม และวางกลับ และงานวางทอใหม ตามแบบของอบต.กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.13 คากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 16 ตั้งไว 170,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง 10 ม.ยาว 20 ม. สูง 3.50 ม.มีพ้ืนที่ใชสอยไมนอยกวา 200 ตรม.
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )

2.14 คากอสรางเมรุเผาศพ หมูที่ 18 ตั้งไว 186,000          บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสรางเมรุเผาศพ ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 6 ม. สูง 8.5 ม. (ชวงที่ 1 )
ตามแบบของอบต.กําหนด   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม  (00310)  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)
(ปรากฏในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  )
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จายงบกลาง  (ยอดรวม) ตั้งไว 2,711,087   บาท
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,655,556   บาท

1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตั้งไว 144,164      บาท
    เพ่ือสงสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
    ในอัตรารอยละหนึ่ง ของรายรับรายไดไมรวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลซ่ึงไดประมาณการรับไว  
     ตั้งจายจากเงินรายได   
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

2  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 178,392      บาท
    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราที่กฎหมายกําหนด  ของคาจางสําหรับพนักงานจางของอบต.
     ตั้งจายจากเงินรายได   89,492  บาท ตั้งจายจากเงินรายได 88,900  บาท
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

3 เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิกอบต.  ขาราชการและพนักงานจาง ตั้งไว 60,000        บาท
      เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมสําหรับการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิก  อบต  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  
       ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

4 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 642,000      บาท
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู  ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

5 เงินสงเคราะหผูติดเช้ือเอดส ตั้งไว 360,000      บาท
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูติดเช่ือเอดส  ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจายงบกลาง
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6 เงินสงเคราะหผูพิการ ตั้งไว 180,000      บาท
เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหใหกับผูพิการ   ตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ตั้งไว 91,000        บาท
เพือจายเปนเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมดามการสาธารณสุข อนามัย
ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนสามปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555)

ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 1,055,531   บาท
1. เงินสํารองจาย ตั้งไว 1,055,531   บาท
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนที่มิไดตั้งรายจายไว
    หรือบรรเทาความเดือดรอนของราษฏร  ในกรณีประสบภัยตาง ๆ  
    ตั้งจายจากเงินรายได  533,502 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล   522,029  บาท
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410)  งบกลาง (00411)

*******************************************
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ภาคผนวก



64

รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   9,964,354       8,519,979      1,444,375     
รายจายประจํา  (ยอดรวม) 9,314,854       8,510,479      804,375        
1.  หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 6,042,729       6,042,729      -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  (ฝายการเมือง) 3,943,720       3,943,720      -                    

1.1.1 คาตอบแทนผูบริหาร  00111 589,320              589,320             
1.1.2 คาตอบแทนเลขานุการผูบริหาร  00111 86,400                86,400               
1.1.3 คาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขาฯ 00111 3,268,000           3,268,000         

1.2  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) 1,142,009       1,142,009      -                    
1.2.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00111 1,002,209           1,002,209         
1.2.2  เงินประจําตําแหนงปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) 00111 42,000                42,000               
1.2.3  เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล 00111 97,800                97,800               

1.3  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) 957,000          957,000         -                    
1.3.1 คาจางพนักงานจาง 00111 704,160              704,160             

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00111 319,680              319,680             
2 คาจางพนักงานจางท่ัวไป 00111 384,480              384,480             

1.3.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00111 252,840              252,840             
2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 2,769,000       2,204,000      565,000        

คาตอบแทน  (ยอดรวม) 890,000              890,000             -                        
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 150,000              150,000             
2.3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00111 60,000                60,000               
2.4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00111 200,000              200,000             
2.5 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00111 350,000              350,000             
2.6 คาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 00111 20,000                20,000               

คาใชสอย  (ยอดรวม) 1,030,000           790,000             240,000            
2.7 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  300,000              250,000             50,000              

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

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
2.7.3 คาจางเหมาบริการ จัดทําของและคาจางเหมาจัดเก็บขอมูล ขับรถกูภัย 00111 100,000              50,000               50,000              
2.7.4  คาจัดทําวารสาร  เอกสารตาง ๆ 00111 30,000                30,000               

2.8 รายจายเพื่อการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน 00111 40,000                40,000               
2.9 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  370,000              230,000             140,000            

2.9.1 คารับรอง 00111 100,000              100,000             
2.9.2 คาใชจายเก่ียวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแมแหงชาติ 00111 80,000                80,000               
2.9.3  คาใชจายในการฝกอบรม  (ยอดรวม) 190,000              50,000               140,000            
      1. คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร ส.อบต.และพนักงาน 00111 50,000                50,000               
      2. คาใชจายในการฝกอบรมอบรมอาชีพใหแกราษฎรตําบล 00252 30,000                -                       30,000              
      3. คาใชจายตามโครงการอาสาพิทักษปาไม 00322 20,000                -                       20,000              
      4. คาใชจายในฝกอบรมสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง 00252 30,000                30,000              
      5. คาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน 00252 10,000                10,000              
      6.  คาใชจายในการโครงการอบรมคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน 00252 30,000                -                       30,000              
      7.  คาใชจายในการฝกอบรมความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน 00252 20,000                -                       20,000              

2.10 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ  320,000              270,000             50,000              
2.10.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 00111 60,000                60,000               
2.10.2  คาพวงมาลา เงินคาปรับพรบ.  เงินรางวัล และของที่ระลึกของอบต. 00111 10,000                10,000               
2.10.3  คาใชจายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ 00111 250,000              200,000             50,000              

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 849,000              524,000             325,000            
2.11 คาวัสดุสํานักงาน 00111 100,000              100,000             
2.12 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 00111 20,000                20,000              
2.13 คาวัสดุกอสราง  00111 80,000                80,000               
2.14 คาวัสดุคอมพิวเตอร 00111 20,000                20,000               
2.15 คาวัสดุการเกษตร 00321 70,000                70,000               
2.16 คาวัสดุเช้ือเพลิง หลอล่ืน และยานยนต 00111 230,000              230,000             
2.17 คาวัสดุงานบานงานครัวสํานักงาน 00111 10,000                10,000              
2.18 คาวัสดุเคร่ืองแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และวัสดุดับเพลิง 00123 20,000                -                       20,000              
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  ตามโครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นท่ีสีเขียว 00322 50,000                -                       50,000              
2.23 คาวัสดุบริโภค 00111 24,000                24,000               
2.24 คาวัสดุงานบานงานครัว กลุมพัฒนาสตรีในการประกอบกิจกรรมชุมชน 00252 180,000              180,000            

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 150,000          150,000         -                    
3.1 คาไฟฟา 00111 100,000              100,000             
3.2 คาโทรศัพท 00111 30,000                30,000               
3.3 คาไปรษณีย  โทรเลข 00111 20,000                20,000               

4.  หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 353,125          113,750         239,375        
เงินอุดหนุนสวนราชการ   หรือกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน  

4.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพาน  เพ่ือจัดงานรัฐพิธี  และงานประเพณี ป 2555 00111 58,750                58,750               -                       
4.2 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอพาน  ตามโครงการกิจกรรมสาธารณกุศล 00232 15,000                15,000              
4.3 อุดหนุนศูนยตอสูยาเสพติดอําเภอพาน 00252 20,000                20,000              
4.4 อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบานอําเภอพาน  โครงการชุมชนลูกเสือชาวบานอําเภอพาน 00252 14,375                14,375              

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.5 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดอยงาม 00111 10,000                10,000              
4.6 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสันมะเค็ด 00111 25,000                25,000               -                       

เงินอุดหนุนกลุมพลังมวลชน
4.7 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน 00223 180,000              180,000            
4.8 อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ในการจัดการแขงขันกีฬา อสม 00223 30,000                30,000               

5.  หมวดรายจายอื่น ๆ  (ยอดรวม) -                      -                     -                    

รายจายเพื่อการลงทุน  (ยอดรวม) 649,500          9,500             640,000        
1. หมวดคาครุภัณฑ 139,500              9,500                 130,000            

1.1 คาเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน  2 เคร่ือง 00111 70,000                -                       70,000              
1.2 คาไฟกระพริบเตือนอันตราย 00123 60,000                -                       60,000              
1.3 คาเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง 00111 9,500                  9,500                 

2. หมวดที่ดินสิ่งกอสราง 510,000              -                        510,000            
2.1 คากอสรางร้ัวคอนกรีตรอบสระประปาหมูบาน หมูท่ี 2 00332 170,000              170,000            
2.2 คาปรับปรุงระบบประปา และเครื่องกรองน้ํา หมูท่ี 6 00332 220,000              220,000            
2.3 คากอสรางถังเก็บน้ําประปา หมูท่ี 12 00332 120,000              120,000            

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   6,183,942       2,770,192      3,413,750     
รายจายประจํา  (ยอดรวม) 5,933,942       2,770,192      3,163,750     
1.  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 710,942          710,942         -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา)  156,422              156,422             -                        

1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00211 151,622              151,622             
1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล 00211 4,800                  4,800                 

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา) 00211 554,520              554,520             -                        
1.2.1 คาจางพนักงานจาง 00211 453,240              453,240             -                       

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00211 453,240              453,240             
1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00211 101,280              101,280             

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 3,273,000       1,399,250      1,873,750     
คาตอบแทน  (ยอดรวม) 238,000              238,000             -                        
2.1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00211 135,000              135,000             
2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00211 3,000                  3,000                 
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00211 100,000              100,000             

คาใชสอย  (ยอดรวม) 1,230,000           540,000             690,000            
2.4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  20,000                20,000               -                        

2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00211 20,000                20,000               
2.5 รายจายเพื่อการบํารุงรักษา  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 550,000              390,000             160,000            

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 40,000                -                       40,000              
2.6.5 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองท่ี - ทองถ่ิน และกีฬาชาวเขา 00262 150,000              150,000             
2.6.6 คาใชจายในการจัดงานลอยกระทง ประเพณีแหธรรมหลวง และพระธาตุฯ 00263 140,000              140,000             

รายการ

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย  ประจําป  2555
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
2.6.7 คาใชจายโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และ750 เมืองเชียงราย 00263 60,000                60,000               -                        

2.7 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย 625,000              125,000             500,000            
2.7.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เบ้ียเล้ียง และคาตอบแทนอื่นตาม กม 00211 25,000                25,000               
2.7.2  คาวัสดุส่ือการเรียนการสอนศูนยเด็กและนักเรียนในตําบล 00212 40,000                -                       40,000              
2.7.3  คาวัสดุเคร่ืองแตงกายเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00212 50,000                -                       50,000              
2.7.4  คาจางเหมาทําอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 00212 510,000              100,000             410,000            

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 1,805,000           621,250             1,183,750         
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                 
2.12 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) 00212 1,720,000           606,250             1,113,750         

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) 1,940,000       650,000         1,290,000     

เงินอุดหนุนสวนราชการ  (ยอดรวม) 1,870,000           650,000             1,220,000         
4.1 อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา โครงการการแขงขันกีฬาประชาชน นักเรียน 00262 120,000              120,000             
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 1,500,000           500,000             1,000,000         
4.8 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในการจัดเขาคายลูกเสือ เนตนารี 00212 20,000                20,000               
4.9 อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางในโครงการคายธรรมะนักเรียน 00212 30,000                30,000              

 70,000                -                        70,000              
4.10 อุดหนุนวัดในเขตตําบลสันกลางเปนคารถพระภิกษุสามเณร และกิจกรรมสงเสริมพุท 00214 70,000                -                       70,000              

รายจายเพื่อการลงทุน  (ยอดรวม) 250,000          -                     250,000        
1. หมวดคาครุภัณฑ 80,000                -                        80,000              

1.1 คาเคร่ืองดนตรี 00212 80,000                80,000              
2. หมวดที่ดินสิ่งกอสราง 170,000              -                        170,000            

2.1 คากอสรางลานกีฬาคอนกรีตเสริมไมไผ หมูท่ี 17 00213 170,000              170,000            

อุดหนุนกลุมอาชีพ องคกรเอกชน  สถาบันศาสนา  (ยอดรวม)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น    1,308,475       1,278,475      30,000          
รายจายประจํา  (ยอดรวม)  1,308,475       1,278,475      30,000          
1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 765,475          765,475         -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา)  658,435              658,435             -                        

1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00113 612,595              612,595             
1.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล 00113 45,840                45,840               -                       

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา)  107,040              107,040             -                        
1.2.1 คาจางพนักงานจาง 00113 84,600                84,600               -                        

1 คาจางพนักงานจางตามภาระกิจ 00113 84,600                84,600               
1.2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00113 22,440                22,440               

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 543,000          513,000         30,000          
คาตอบแทน  (ยอดรวม) 468,000              468,000             -                        
2.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 00113 10,000                10,000               -                        
2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00113 10,000                10,000               -                        
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00113 300,000              300,000             -                        
2.4 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00113 148,000              148,000             -                        
คาใชสอย  (ยอดรวม) 45,000                45,000               -                        
2.5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน) 00113 10,000                10,000               -                       
2.6 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 00113 5,000                  5,000                 
2.7 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 00113 30,000                30,000               

 คาเดินทางไปราชการ คาเบ้ียเล้ียง  คาธรรมเนียม
คาวัสดุ  (ยอดรวม) 30,000                -                        30,000              
2.8 คาวัสดุสํานักงาน  และวัสดุในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 00113 30,000                -                       30,000              

 
รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

สวนการคลัง
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจายท้ังสิ้น   3,715,596       989,596         2,726,000     
รายจายประจํา  (ยอดรวม) 1,186,096       986,096         200,000        
1.  หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 576,096          576,096         -                    
1.1  หมวดเงินเดือน  ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  (ฝายประจํา) 00241 371,736              371,736             -                        

1.1.1  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล 00241 353,616              353,616             

1.1.2  เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินเพิ่มตามคุณวุติ พนักงานสวนตําบล 00241 18,120                18,120               

1.2  หมวดเงินเดือน พนักงานจาง  (ฝายประจํา)  204,360              204,360             -                        
2.1 คาจางพนักงานจาง 00241 165,480              165,480             -                        

2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจาง 00241 38,880                38,880               

2.  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 610,000          410,000         200,000        
คาตอบแทน  (ยอดรวม) 275,000          275,000         -                    
2.1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 00241 150,000              150,000             
2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 00241 10,000                10,000               
2.3 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ 00241 115,000              115,000             

คาใชสอย  (ยอดรวม) 225,000              25,000               200,000            
2.4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  10,000                10,000               -                       
 2.4.1  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 00241 10,000                10,000               
2.5 รายจายเพื่อการบํารุงรักษา  และซอมแซมทรัพยสิน(ยอดรวม)  205,000              5,000                 200,000            

2.5.1 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินถนน ส่ิงกอสราง และสาธารณะสมบัติ 00242 100,000              -                       100,000            
2.5.2  คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ  อบต. 00241 5,000                  5,000                 
2.5.3  คาขุดลอกคันดินก้ันน้ํา หมูท่ี 12 00242 100,000              100,000            

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

คาวัสดุ  (ยอดรวม) 00241 110,000              110,000             -                        
2.7 คาวัสดุสํานักงาน 00241 10,000                10,000               
2.8 คาวัสดุกอสราง เชน ไม เหล็ก และวัสดุอ่ืนท่ีเขาในลักษณะนี้ 00241 100,000              100,000             

รายการ

สวนโยธา

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย  ประจําป  2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
รายจายเพื่อการลงทุน 2,529,500       3,500             2,526,000     

1.  หมวดครุภัณฑ 3,500              3,500             -                    
1 คาเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา 00241 3,500                  3,500                 

2.  หมวดที่ดิน และสิ่งกอสราง  2,526,000       -                     2,526,000     
2.1 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  1 00242 220,000              220,000            
2.2 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  3 00242 170,000              170,000            
2.3 คากอสรางโครงการกอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงคหมูท่ี  4 00312 220,000              220,000            
2.4 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  5 00242 70,000                70,000              
2.5 คากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 5 00312 150,000              150,000            
2.6 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  7 00242 220,000              220,000            
2.7 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  9 00242 220,000              220,000            
2.8 คากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต รูปตัววี  วางทอระบายน้ําคอนกรีต หมูท่ี 10 00312 170,000              170,000            
2.9 คากอสรางพนังดั้นน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 00312 170,000              170,000            

2.10 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  13 00242 170,000              170,000            
2.11 คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมูท่ี  14 00242 220,000              220,000            
2.12 คากอสรางโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตหมูท่ี  15 00312 170,000              170,000            
2.13 คากอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 16 00312 170,000              170,000            
2.14 คากอสรางเมรุเผาศพ หมูท่ี 18 00312 186,000              186,000            

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได เงินอุดหนุนฯ
รายจายงบกลาง  (ยอดรวม) 2,711,087       858,158         1,852,929     

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  (ยอดรวม) 1,655,556           324,656             1,330,900         
1      เงินสมทบทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 00411 144,164              144,164             
2      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00411 178,392              89,492               88,900              
3      เงินคาใชจายในการศึกษาตอของผูบริหาร  สมาชิกอบต. และพนักงาน 00411 60,000                -                        60,000              
4       เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 00411 642,000              642,000            
5       เงินสงเคราะหผูติดเช้ือเอดส 00411 360,000              360,000            
6       เงินสงเคราะหผูพิการ 00411 180,000              180,000            
7       เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง 00411 91,000                91,000               

ประเภทเงินสํารองจาย  (ยอดรวม) 1,055,531           533,502             522,029            
1. เงินสํารองจาย 00411 1,055,531           533,502             522,029            

 

23,883,454     14,416,400    9,467,054     รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจาย   ประจําป  2555

รายจายงบกลาง
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษา งบกลาง
คิดเปนรอยละ 41.72 5.48 15.56 25.89 11.35 100.00

หมวดเงินเดือน 6,042,729       765,475       576,096          710,942            -                8,095,242         33.89
   เงินเดือนฝายการเมือง 3,943,720       -                   -                      -                        -                3,943,720         16.51
   เงินเดือนขาราชการพนักงานสวนตําบล 1,142,009       658,435       371,736          156,422            -                2,328,602         9.75
   เงินเดือนพนักงานจาง 957,000          107,040       204,360          554,520            -                1,822,920         7.63
หมวดคาตอบแทน ใชสอย  และวัสดุ 2,769,000       543,000       610,000          3,273,000         -                7,195,000         30.13
หมวดสาธารณูปโภค 150,000          -                   -                      10,000              -                160,000            0.67
หมวดเงินอุดหนุน 353,125          -                   -                      1,940,000         -                2,293,125         9.60
หมวดรายจายอื่น ๆ -                      -                   -                      -                        -                -                        0.00
หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 649,500          -                   2,529,500       250,000            -                3,429,000         14.36
เงินสํารองจาย -                      -                   -                      -                        2,711,087 2,711,087         11.35
   ประเภทรายจายตามขอผูกพัน 1,655,556 1,655,556         6.93
   ประเภทเงินสํารองจาย  1,055,531 1,055,531         4.42
รวมงบประมาณสวน 9,964,354       1,308,475    3,715,596       6,183,942         2,711,087 100.00

23,883,454    รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น

สวนราชการ

สรุปรายการตั้งจายตามงบประมาณ  พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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