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ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ส่วนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

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



4

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

          บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสน้ีคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปน้ี

          1. สถานะการคลัง
              ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ได้ประมาณการรายรับไว้ จํานวน 27,500,000 บาท
โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และ
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จํานวน 27,348,000 บาท ซ่ึงคาดว่าจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการจัดทํางบประมาณแบบเกินดุล
(รายรับมากกว่ารายจ่าย) นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตําบลมีเงินสะสม  4,887,282.46  บาท  และเงินทุนสํารองสะสม
คงเหลืออยู่  6,214,787.35  บาท
              1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
                    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางมีสถานะการเงินดังนี้
                                 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 
                                1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น จํานวน 22,005,244.80   บาท
                                1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,887,282.46    บาท
                                1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,214,787.35    บาท
                                1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย            จํานวน        (ไม่มี)       โครงการ

รวม (ไม่มี) บาท
                                1.1.5 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน       (ไม่มี)      โครงการ

รวม (ไม่มี) บาท
              1.2 เงินกู้ค้าง จํานวน (ไม่มี) บาท
          2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ
              ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลางจะมีจํานวนจํากัดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาระกิจต่าง ๆ ท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีตามกฏหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วน
ตําบลสันกลาง ก็สามารถดําเนินการตามที่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
              (1) รายรับจริงท้ังสิ้น จํานวน 29,164,610.47   บาท ประกอบด้วย
                     หมวดภาษีอากร จํานวน 337,607.45       บาท
                     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน 41,293.00        บาท
                     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 108,567.49       บาท
                     หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิช จํานวน - บาท
                     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 17,698.75        บาท
                     หมวดรายได้จากทุน จํานวน - บาท
                     หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,347,326.12   บาท
                     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 9,672,252.00    บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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              (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน - บาท
              (3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,280,536.74   บาท 
                     งบกลาง จํานวน 2,033,034.00    บาท
                     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) จํานวน 7,905,802.51    บาท
                     งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) จํานวน 6,738,406.06    บาท
                     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) จํานวน 4,075,944.17    บาท
                     งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) จํานวน - บาท
                     งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จํานวน 1,527,350.00    บาท
              (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน - บาท 
              (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี จํานวน - บาท 

          3. งบเฉพาะการ ไม่มี
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          2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น 27,500,000 บาท
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2556 ปี 2557 ปี  2558 เหตุ

รายได้จัดเก็บเอง
    หมวดภาษีอากร 337,607.45      346,000.00      346,000.00      
        (1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 182,499           190,000           190,000           หน้า  29
        (2) ภาษีบํารุงท้องท่ี 119,972.45       120,000           120,000           หน้า  29
        (3) ภาษีป้าย 35,136             36,000             36,000             หน้า  29
    หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 41,293.00        52,000.00       52,000.00       
        (1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 760.00             2,000              2,000              หน้า  29
        (2) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 200.00             2,000              2,000              หน้า  29
        (3) ค่าปรับการผิดสัญญา 21,933.00         30,000             30,000             หน้า  29
        (4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการ 17,600.00         18,000             18,000             หน้า  29
                ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
        (5) ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารฯ 800.00             - -
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 108,567.49      60,000.00       80,000.00       
        (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 108,567.49       60,000             80,000             หน้า  29
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - -
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 17,698.75        50,000.00       50,000           
        (1) ค่าขายแบบแปลน 12,800.00         45,000.00        45,000.00        หน้า  29
        (2) ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 400.00             - - หน้า  29
        (3) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารการศึกษา 6 800.00             - - หน้า  29
        (4) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารงาน อบต. 7 400.00             - - หน้า  29
        (5) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารงาน อบต. 8 800.00             - - หน้า  29
        (6) ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 100.00             - - หน้า  29
        (7) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 2,398.75          5,000.00          5,000.00          หน้า  29
    หมวดรายได้จากทุน (ยอดรวม) - - - หน้า  30

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 505,166.69   508,000.00   528,000.00   

รายรับ

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย



7

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2556 ปี 2557 ปี  2558 เหตุ

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
    หมวดภาษีจัดสรร
        (1) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,646,818.71     8,300,000        8,800,000        หน้า  30
        (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) 3,231,046.29     2,400,000        2,880,000        หน้า  30
        (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 149,376.02       100,000           100,000           หน้า  30
        (4) ภาษีสุรา 1,440,494.95     1,100,000        1,100,000        หน้า  30
        (5) ภาษีสรรพสามิต 3,149,293.88     2,450,000        2,451,000        หน้า  30
        (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ - -                     -                     หน้า  30
        (7) ค่าภาคหลวงแร่ 47,325.70         40,000             40,000             หน้า  30
        (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 129,745.10       100,000           100,000           หน้า  30

        (9) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 1,440.53          2,000              1,000              หน้า  30
        (10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 777,479.00       500,000           500,000           หน้า  30
            ตามประมวลกฏหมายท่ีดิน
        (11) เงินเพ่ิมเก็บจากใบอนุญาตขายสุรา 1,726.60          -                     -                     หน้า  30
        (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 510.00             -                     -                     หน้า  30
    รวมรายได้ที่รัฐ้บาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 18,575,256.78 14,992,000.00 15,972,000.00  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
      หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
        (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการ 10,084,187.00   10,500,000       11,000,000       หน้า  30
               ตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 10,084,187.00  10,500,000.00  11,000,000.00  

29,164,610.47  26,000,000.00  27,500,000.00  

รายรับ

รวม
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          2.2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ยอดรวม 27,348,000      บาท

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2556 ปี 2557 ปี  2558 เหตุ

จ่ายจากงบประมาณ
    งบกลาง 2,033,034.00 2,369,750 1,415,000        
    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และ 7,905,802.51 9,154,000 10,672,920       
ค่าจ้างชั่วคราว)
    งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6,738,406.06 7,528,000 7,811,580        
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
    งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 4,075,944.17 4,879,500 5,084,500        
    งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - - -
    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,527,350.00 2,068,750 2,364,000        

22,280,536.74  26,000,000      27,348,000      

              2.3  รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน ยอดรวม 27,348,000      บาท

จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2556 ปี 2557 ปี  2558 เหตุ

ด้านบริหารท่ัวไป (ยอดรวม) 3,036,706.15   11,023,500      13,130,320      
 - แผนงานบริหารท่ัวไป 3,036,706.15     10,883,500       12,940,320       
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                  140,000           190,000           

ด้านบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 3,482,851        9,886,750       10,095,380      
 - แผนงานการศึกษา 1,552,863         4,564,000        4,236,780        
 - แผนงานสาธารณสุข 193,200           355,000           370,000           
 - แผนงานสังคมสงเเคราะห์ 183,200           15,000             15,000             
 - แผนงานเคหะและชุมชน 1,862,280         3,084,000        3,893,600        
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 586,080           645,000           576,250           
 - แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 279,500           1,223,750        1,003,750        

ด้าน / แผนงาน

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

รายจ่าย
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จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมาย
ปี 2555 ปี 2556 ปี  2557 เหตุ

ด้านการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 1,096,641        2,720,000       2,707,300       
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,096,641         2,550,000        2,522,300        
 - แผนงานการเกษตร 0 170,000           185,000           
 - แผนงานการพาณิชย์ 0 - -

ด้านการดําเนินงานอื่น (ยอดรวม) 124,712          2,369,750       1,415,000       
 - แผนงานงบกลาง 124,712           2,369,750        1,415,000        

ด้าน / แผนงาน
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อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

ของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

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

เร่ือง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

ส่วนท่ี 2
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ด้านบริหารงานท่ัวไป  (ยอดรวม) 13,130,320      บาท
    แผนงานบริหารท่ัวไป 12,940,320       บาท
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000           บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม (ยอดรวม) 10,095,380      บาท
    แผนงานการศึกษา 4,236,780         บาท
    แผนงานสาธารณสุข 370,000           บาท
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000             บาท
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,893,600         บาท
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 576,250           บาท
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,003,750         บาท
ด้านการเศรษฐกิจ (ยอดรวม) 2,707,300        บาท
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,522,300         บาท
    แผนงานการเกษตร 185,000           บาท
    แผนงานการพาณิชย์ -                     บาท
ด้านการดําเนินงานอ่ืน (ยอดรวม) 1,415,000        บาท
    แผนงานงบกลาง 1,415,000         บาท

27,348,000      บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น

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

ด้าน ยอดรวม



รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไป  (00111)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

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

              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 3,953,000 - - - - 3,953,000 สํานักงานปลัดฯ
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 3,292,320 - 1,517,800 - - 4,810,120 สํานักงานปลัดฯ

กองคลัง
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน 495,000 - 295,000 - - 790,000 สํานักงานปลัดฯ

กองคลัง
    ค่าใช้สอย 1,090,000 - 220,000 - - 1,310,000 สํานักงานปลัดฯ

กองคลัง
    ค่าวัสดุ 1,130,000 - 30,000 - - 1,160,000 สํานักงานปลัดฯ

กองคลัง
    ค่าสาธารณูปโภค 250,000 - 0 - - 250,000 สํานักงานปลัดฯ
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ 603,700 - 53,500 - - 657,200 สํานักงานปลัดฯ

กองคลัง
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน 10,000 - - - - 10,000 สํานักงานปลัดฯ

รวม 10,824,020 - 2,116,300 - - 12,940,320
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน  (00121)

งานเทศกิจ (00122)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย(00123)

งาน............ งาน............ รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - - - - - -
    ค่าวัสดุ - - 40,000 - - 40,000 สํานักงานปลัดฯ
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - 150,000 - - 150,000 สํานักงานปลัดฯ
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม - - 190,000 - - 190,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศึกษา  (00210)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการการศึกษา
  (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

งานระดับมัธยมศึกษา(00213)
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  

(00214)
งาน......... รวม

              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 973,000 - - - - 973,000 ส่วนการศึกษา
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน 185,000 - - - - 185,000 ส่วนการศึกษา
    ค่าใช้สอย 175,000 392,000 - 150,000 - 717,000 ส่วนการศึกษา
    ค่าวัสดุ 30,000 739,580 - - - 769,580 ส่วนการศึกษา
    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 - - - - 60,000 ส่วนการศึกษา
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ 48,200 - - - - 48,200 ส่วนการศึกษา
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - -
งบเงินอุดหนุน - 1,474,000 10,000 - - 1,484,000 ส่วนการศึกษา

รวม 1,471,200 2,605,580 10,000 150,000 - 4,236,780
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสาธารณสุข  (00220)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข  (00221)

งานโรงพยาบาล (00222)
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
 (00224)

งาน......... รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - - - - - -
    ค่าวัสดุ - - 100,000 - - 100,000 สํานักงานปลัด
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - 270,000 - - 270,000 สํานักงานปลัด

รวม - - 370,000 - - 370,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์  (00231)

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)

งาน..................... งาน........................ งาน......... รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - - - - - -
    ค่าวัสดุ - - - - - -
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - 15,000 - - - 15,000 สํานักงานปลัด

รวม - 15,000 - - - 15,000
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

งานไฟฟ้าถนน (00242) งานสวนสาธารณะ  (00243)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล  (00244)
งานบําบัดน้ําเสีย  

(00245)
รวม

              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) 936,800 - - - - 936,800 กองช่าง
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน 185,000 - - - - 185,000 กองช่าง
    ค่าใช้สอย 125,000 520,000 - - - 645,000 กองช่าง
    ค่าวัสดุ 120,000 - - - - 120,000 กองช่าง
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ 4,800 - - - - 4,800 กองช่าง
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 1,602,000 - - - 1,602,000 กองช่าง
งบเงินอุดหนุน - 400,000 - - - 400,000

รวม 1,371,600 2,522,000 - - - 3,893,600
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  (00251)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (00252)

งาน............ งาน............ งาน............ รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - 470,000 - - - 470,000 สํานักงานปลัด
    ค่าวัสดุ - - - - - -
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - 106,250 - - - 106,250 สํานักงานปลัด

รวม - 576,250 - - - 576,250
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
งานศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  (00263)

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

(00264)
งาน............ รวม

              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - 70,000 655,000 - - 725,000 สํานักงานปลัด

    ค่าวัสดุ - 100,000 - - - 100,000 ส่วนการศึกษา
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - 100,000 - - - 100,000 ส่วนการศึกษา
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - 0 78,750 - - 78,750 สํานักงานปลัด

รวม - 270,000 733,750 - - 1,003,750
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

งบ/งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา(00311)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
(00312)

งาน............ งาน............ งาน............ รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - - - - - -
    ค่าวัสดุ - - - - - -
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,522,300 - - - 2,522,300 กองช่าง
งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม - 2,522,300 - - - 2,522,300
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รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แผนงานการเกษตร  (00320)

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

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

              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบบุคลากร
    เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) - - - - - -
    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) - - - - - -
งบดําเนินงาน
    ค่าตอบแทน - - - - - -
    ค่าใช้สอย - 85,000 - - - 85,000 สํานักงานปลัดฯ
    ค่าวัสดุ 100,000 - - - - 100,000 สํานักงานปลัดฯ
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - -
งบลงทุน
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - -
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -

รวม 100,000 85,000 - - - 185,000

21



รายละเอียดตามงานและงบรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

งบกลาง  (00410)

งบ/งาน งานงบกลาง  (00411) งาน............ งาน............ งาน............ งาน............ รวม
              หน่วยงาน      
          เจ้าของงบประมาณ

งบกลาง
    งบกลาง 1,250,000  -  -  -  - 1,250,000 สํานักงานปลัดฯ
    บําเหน็จ/บํานาญ 165,000  -  -  -  - 165,000 สํานักงานปลัดฯ

รวม 1,415,000 - - - - 1,415,000
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        โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  มาตรา  87  จึงขอตราข้อบัญญัติข้ึน
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง และโดยอนุมัติของนายอําเภอพาน

        ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  "ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558"
        ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2557  เป็นต้นไป
        ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  27,348,000  บาท
        ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น  27,348,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารท่ัวไป 13,130,320      บาท
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,940,320       บาท
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 190,000           บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,095,380      บาท
    แผนงานการศึกษา 4,236,780        บาท
    แผนงานสาธารณสุข 370,000           บาท
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000             บาท
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,893,600        บาท
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 576,250           บาท
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,003,750        บาท
ด้านการเศรษฐกิจ 2,707,300       บาท
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,522,300        บาท
    แผนงานการเกษตร 185,000           บาท
    แผนงานการพาณิชย์ -                     บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น 1,415,000       บาท
    แผนงานงบกลาง 1,415,000        บาท

27,348,000      บาท

ยอดรวมแผนงาน

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

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

ขององค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
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        ข้อ  6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547
        ข้อ  7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

(ลงนาม)

                           อนุมัติ/เห็นชอบ

    (ลงนาม)

ประกาศ  ณ  วันท่ี..............................................................      

        (นายสัมฤทธ์ิ  สวามิภักด์ิ)
      นายอําเภอพาน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
( นายณรงค์  ต๊ิบแปง)
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  -  รายงานประมาณการรายรับ
  -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

รายงานประมาณการรายรับ

ส่วนท่ี 3

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558



ยอดต่าง 
(%)

หมวดภาษีอากร
    (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 104,012.00        101,804.00       176,836.00       182,499.00       190,000.00       100.00 190,000.00       
    (2) ภาษีบํารุงท้องที่ 120,157.12        121,387.10       119,851.85       119,972.45       120,000.00       100.00 120,000.00       
    (3) ภาษีป้าย 33,498.00          32,664.00         34,464.00         35,136.00         36,000.00        100.00 36,000.00         

รวมหมวดภาษีอากร 257,667.12       255,855.10      331,151.85      337,607.45      346,000.00      100.00 346,000.00      
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 
    (1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - 1,030.00          1,160.00           760.00             2,000.00          100.00 2,000.00          
    (2) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,400.00           1,300.00          1,400.00           200.00             2,000.00          100.00 2,000.00          
    (3) ค่าปรับการผิดสัญญา 708.00              20,114.30         44,871.00         21,933.00         30,000.00        100.00 30,000.00         
    (4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8,000.00           - 15,900.00         17,600.00         18,000.00        100.00 18,000.00         
    (5) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข - 1,000.00          - - - - -
    (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - 606.25             - - - - -
    (7) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ - 7,400.00          - - - - -
    (8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารฯ - - - 800.00             -

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 11,108.00         31,450.55        63,331.00        41,293.00        52,000.00       100.00 52,000.00       
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
    (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 24,995.54          57,303.03         97,755.29         108,567.49       60,000.00        75.00 80,000.00         

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 24,995.54         57,303.03        97,755.29        108,567.49      60,000.00       75.00 80,000.00        
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ปี 2557 ปี 2558

ประมาณการ

ปี 2556

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง

หมวดรายรับ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555



ยอดต่าง 
(%)

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - - -
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - - - -

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
    (1) ค่าขายแบบแปลน 126,500.00        64,100.00         21,800.00         12,800.00         45,000.00        100.00 45,000.00         
    (2) ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง - - - - - - -
    (3) ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร - - - 100.00             - - -
    (4) ค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบพนักงานจ้าง - - - 400.00             - - -
    (5) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารการศึกษา 6 - - - 800.00             - - -
    (6) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารงาน อบต. 7 - - - 400.00             - - -
    (7) ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร นักบริหารงาน อบต. 8 - - - 800.00             - - -
    (8) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,600.00           5,636.00          233,901.50       2,398.75           5,000.00          100.00 5,000.00          

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 128,100.00       69,736.00        255,701.50      17,698.75        50,000.00       100.00 50,000.00        
หมวดรายได้จากทุน - - - - - - -

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - - - - -
หมวดภาษีจัดสรร
    (1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 5,879,968.44      5,368,284.29    5,231,050.64     9,646,818.71     8,300,000.00    94.32 8,800,000.00    
    (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) 2,308,678.23      2,451,031.81    2,885,337.12     3,231,046.29     2,400,000.00    83.33 2,880,000.00    
    (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,875.88          117,204.30       189,416.28       149,376.02       100,000.00       100.00 100,000.00       
    (4) ภาษีสุรา 1,220,116.00      1,292,248.60    1,414,504.56     1,440,494.95     1,100,000.00    100.00 1,100,000.00    
    (5) ภาษีสรรพสามิต 3,263,654.17      3,114,615.76    2,541,998.21     3,149,293.88     2,450,000.00    99.96 2,451,000.00    
    (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ - - 510.00             - - - -
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2557

ประมาณการ

ปี 2558

รายรับจริง

ปี 2556
หมวดรายรับ

ปี 2553



ยอดต่าง 
(%)

    (7) ค่าภาคหลวงแร่ 22,386.03          79,308.91         45,018.99         47,325.70         40,000.00        100.00 40,000.00         
    (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 45,997.84          70,957.62         103,340.51       129,745.10       100,000.00       100.00 100,000.00       
    (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 1,701.86           2,841.47          2,272.81           1,440.53           2,000.00          200.00 1,000.00          
    (10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 1,037,228.00      517,208.00       933,877.00       777,479.00       500,000.00       100.00 500,000.00       
    (11) เงินเพิ่มเก็บจากใบอนุญาตขายสุรา - - - 1,726.60           - - -
    (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล - - - 510.00             - - -

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,808,606.45   13,013,700.76  13,347,326.12  18,575,256.78  14,992,000.00 93.86 15,972,000.00  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
    (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 7,140,054.00      7,789,308.00    9,672,252.00     10,084,187.00   10,500,000.00  95.45 11,000,000.00   

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,140,054.00     7,789,308.00   9,672,252.00    10,084,187.00  10,500,000.00 95.45 11,000,000.00  
รวมทุกหมวด 21,370,531.11   21,217,353.44  23,767,517.76  29,164,610.47  26,000,000.00 94.55 27,500,000.00  
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หมวดรายรับ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

รายรับจริง

ปี 2558ปี 2556

ประมาณการ
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ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 27,500,000   บาท

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร รวม 346,000       บาท
    (1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 190,000        บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (2) ภาษีบํารุงท้องท่ี จํานวน 120,000        บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (3) ภาษีป้าย จํานวน 36,000         บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม 52,000        บาท
    (1) คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000           บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (2) ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000           บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (3) ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000         บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (4) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 18,000         บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ รวม 80,000        บาท
    (1) ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 80,000         บาท

ประมาณการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม -             บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  รวม 50,000        บาท
    (1) ค่าขายแบบแปลน จํานวน 45,000         บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 5,000           บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย
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รายได้จากทุน รวม - บาท

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,972,000   บาท
    (1) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000     บาท

ประมาณการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (2) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) จํานวน 2,880,000     บาท

ประมาณการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000        บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (4) ภาษีสุรา จํานวน 1,100,000     บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (5) ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,451,000     บาท

ประมาณการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (6) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน -              บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (7) ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000         บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จาํนวน 100,000        บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (9) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 1,000           บาท

ประมาณการลดลง เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายท่ีดิน จํานวน 500,000        บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (11) เงินเพ่ิมเก็บจากใบอนุญาตขายสุรา จํานวน - บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
    (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน - บาท

ประมาณการเท่าเดิม เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 11,000,000   บาท
    (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและ  จํานวน 11,000,000   บาท
          ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

ประมาณการเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคํานวณจากรายรับจริงในปีท่ีผ่านมา
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ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายงานประมาณการรายจ่าย

ส่วนท่ี 4

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย



ยอดต่าง
(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
  งานบริหารงานทั่วไป (00111)
    งบบุคลากร
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 297,600.00        458,880.00        536,383.66         478,574.08        514,260.00        100.00  514,260.00        
        ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก - - - 42,120.00          42,120.00          100.00  42,120.00         
        ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - - - 42,120.00          42,120.00          100.00  42,120.00         
        ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 72,000.00          72,000.00         72,000.00           76,560.00          86,500.00          100.00  86,500.00         
        ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 2,320,018.00      2,330,640.00     2,562,358.00       3,176,092.72     3,268,000.00      100.00  3,268,000.00     

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,689,618.00     2,861,520.00    3,170,741.66      3,731,226.80    3,953,000.00     100.00  3,953,000.00    
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 550,000.00        677,109.00        722,520.00         913,800.00        1,170,000.00      57.13    2,048,000.00     
        ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 42,000.00          42,000.00         42,000.00           114,416.00        220,000.00        100.00  220,000.00        
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 31,522.00          45,000.00         57,680.00           108,270.00        94,500.00          100.00  -
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ปี  2557ปี  2556
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ปี  2558

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555



ยอดต่าง
(%)

        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 500,000.00        550,020.00        625,324.00         637,800.00        705,500.00        71.64    984,720.00        
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,664.00          150,000.00        202,390.00         353,880.00        379,000.00        957.07  39,600.00         

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,210,186.00     1,464,129.00    1,649,914.00      2,128,166.00    2,569,000.00     78.03    3,292,320.00    
      รวมงบบุคลากร 3,899,804.00     4,325,649.00    4,820,655.66      5,859,392.80    6,522,000.00     90.02    7,245,320.00    

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าตอบแทน  
          ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ก่ อบต. 54,202.00          70,664.00         70,464.00           75,918.00          50,000.00          100.00  50,000.00         
          ประเภทค่าเบี้ยประชุม 72,200.00          56,000.00         48,600.00           - - - -
          ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,720.00            - - 5,040.00           20,000.00          100.00  20,000.00         
          ประเภทค่าเช่าบ้าน 15,000.00          15,000.00         17,100.00           19,200.00          30,000.00          100.00  30,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,361.00          54,368.00         42,101.00           18,927.00          60,000.00          100.00  60,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,298.00            68,529.00         12,171.00           69,390.00          100,000.00        100.00  -
          เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 298,500.00        290,082.00        367,031.00         387,840.00        215,500.00        64.33    335,000.00        
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 341,189.00        424,803.00        499,309.00         651,377.80        300,000.00        71.43    420,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 527,961.78        146,460.00        542,720.00         285,000.00        260,000.00        260.00  100,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 128,070.50        44,864.00         114,017.80         755,075.91        210,000.00        42.00    500,000.00        
          ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 91,473.00          113,526.00        81,056.00           143,915.00        40,000.00          57.14    70,000.00         
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ปี  2558ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ยอดต่าง
(%)

        ค่าวัสดุ 
          ประเภทวัสดุสํานักงาน 166,347.00        97,302.00         156,637.00         117,051.00        100,000.00        100.00  100,000.00        
          ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,018.00          5,000.00           5,000.00             31,018.00          5,000.00            25.00    20,000.00         
          ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 19,162.00          9,948.00           21,595.00           17,992.00          10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทวัสดุก่อสร้าง  27,620.00          224,586.50        94,199.18           108,913.76        80,000.00          50.00    160,000.00        
          ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,640.00          9,300.00           3,100.00             35,792.00          30,000.00          75.00    40,000.00         
          ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 195,358.40        197,911.00        191,098.00         287,565.00        230,000.00        32.86    700,000.00        
          ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 24,892.00          19,129.00         14,240.00           24,964.00          20,000.00          40.00    50,000.00         
          ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,410.00          19,999.00         17,235.00           10,515.00          20,000.00          100.00  20,000.00         
          ประเภทวัสดุอื่น 20,738.00          23,996.00         26,745.00           26,324.00          24,000.00          80.00    30,000.00         

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 2,104,160.68     1,891,467.50    2,324,418.98      3,066,778.47    1,804,500.00     66.46    2,715,000.00    
  งานบริหารงานทั่วไป (00111)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าสาธารณูปโภค 
        ประเภทค่าไฟฟ้า 60,782.91          66,366.37         74,280.50           124,282.19        100,000.00        66.67    150,000.00        
        ประเภทค่าโทรศัพท์ 25,536.43          30,070.94         28,414.42           53,728.59          40,000.00          50.00    80,000.00         
        ประเภทค่าไปรษณีย์  16,901.00          9,176.00           13,611.00           19,518.00          20,000.00          100.00  20,000.00         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 103,220.34       105,613.31       116,305.92        #REF! 160,000.00       64.00    250,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 2,207,381.02     1,997,080.81    2,440,724.90      #REF! 1,964,500.00     66.26    2,965,000.00    
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558



ยอดต่าง
(%)

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)
    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์
          ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 95,000.00          19,500.00         - 26,380.00          30,000.00          208.33  14,400.00         
          ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - - 46,400.00          40,000.00          100.00  -
          ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 18,000.00          - 9,700.00             - - - -
          ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 34,990.00          - - - - 100.00  24,000.00         
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 39,800.00          - 59,000.00           - - 100.00  40,200.00         
          ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - - - - 100.00  9,400.00           
          ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ์ - - - - - 100.00  515,700.00        

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 187,790.00       19,500.00        68,700.00          72,780.00        70,000.00         11.60    603,700.00      
      รวมงบลงทุน 187,790.00       19,500.00        68,700.00          72,780.00        70,000.00         11.60    603,700.00      

  งานบริหารงานทั่วไป (00111)
    งบเงินอุดหนุน
      หมวดเงินอุดหนุน
        ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00          25,000.00         30,000.00           - - 100.00  10,000.00         
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 114,300.00        60,000.00         58,750.00           - - - -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 139,300.00       85,000.00        88,750.00          - - 100.00  10,000.00        
      รวมงบเงินอุดหนุน 139,300.00       85,000.00        88,750.00          - - 100.00  10,000.00        

      รวมงานบริหารงานทั่วไป 6,434,275.02     6,427,229.81    7,418,830.56      #REF! 8,556,500.00     79.05    10,824,020.00  
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558



ยอดต่าง
(%)

  งานบริหารงานคลัง (00113)
    งบบุคลากร
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 350,000.00        376,060.00        456,069.44         720,644.00        758,000.00        57.64    1,315,000.00     
        ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - - 21,000.00          - 100.00  42,000.00         
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 65,227.00          30,000.00         34,810.00           128,811.43        91,500.00          100.00  -
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 150,000.00        77,368.00         80,860.00           91,680.00          93,500.00          66.31    141,000.00        
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,800.00          25,000.00         18,000.00           18,000.00          18,000.00          90.91    19,800.00         

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 612,027.00       508,428.00       589,739.44        980,135.43       961,000.00       63.32    1,517,800.00    
      รวมงบบุคลากร 612,027.00       508,428.00       589,739.44        980,135.43       961,000.00       63.32    1,517,800.00    

    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าตอบแทน 
          ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ก่ อบต. - - - 12,900.00          80,000.00          106.67  75,000.00         
          ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 5,040.00           - 1,680.00           10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,200.00            1,400.00           2,000.00             8,989.00           10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 630,026.00        224,812.00        256,888.00         300,000.00        300,000.00        100.00  -
          เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 157,500.00        126,000.00        154,680.00         215,408.00        112,000.00        56.00    200,000.00        
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        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000.00          13,800.00         - - 50,000.00          31.25    160,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 46,385.00          22,264.00         65,025.00           78,648.20          50,000.00          100.00  50,000.00         
          ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 4,799.00            - - - 5,000.00            50.00    10,000.00         
        ค่าวัสดุ 
          ประเภทวัสดุสํานักงาน  18,966.00          29,940.00         39,512.00           34,751.05          30,000.00          100.00  30,000.00         
          ประเภทวัสดุอื่น - 9,060.00           - - - - -

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 938,876.00       432,316.00      518,105.00        652,376.25       647,000.00       118.72  545,000.00      
      รวมงบดําเนินงาน 938,876.00       432,316.00       518,105.00        652,376.25       647,000.00       118.72  545,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ ์
          ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน - - - - - 100.00  8,000.00           
          ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - - 100.00  6,000.00           
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - - 100.00  39,500.00         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 100.00  53,500.00        
      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  53,500.00        

      รวมงานบริหารงานคลัง 1,550,903.00     940,744.00       1,107,844.44      1,632,511.68    1,608,000.00     75.98    2,116,300.00    
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,985,178.02     7,367,973.81    8,526,675.00      #REF! 10,164,500.00   78.55    12,940,320.00  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - - 30,000.00          100.00  -
        ค่าวัสดุ 
          ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย - - 178,800.00         - 30,000.00          100.00  30,000.00         
          ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 1,575.00            10,000.00         - 50,000.00          20,000.00          200.00  10,000.00         

รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 1,575.00           10,000.00        178,800.00        50,000.00         80,000.00         200.00  40,000.00        
      รวมงบดําเนินงาน 1,575.00           10,000.00        178,800.00        50,000.00         80,000.00         200.00  40,000.00        

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์
          ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 1,575.00            1,495,000.00     - - - - 50,000.00         
          ประเภทครุภัณฑ์อื่น 75,000.00          40,000.00         40,000.00           60,000.00          60,000.00          60.00    100,000.00        

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 75,000.00         1,535,000.00    40,000.00          60,000.00         60,000.00         40.00    150,000.00       
      รวมงบลงทุน 75,000.00         1,535,000.00    40,000.00          60,000.00         60,000.00         40.00    150,000.00       

      รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 76,575.00         1,545,000.00    218,800.00        110,000.00       140,000.00       73.68    190,000.00       
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 76,575.00         1,545,000.00    218,800.00        110,000.00       140,000.00       73.68    190,000.00       
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แผนงานการศึกษา (00210)
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
    งบบุคลากร

      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 109,320.00        116,520.00        130,680.00         159,550.00        378,500.00        63.51    596,000.00        
        ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - - 14,000.00          - 100.00  42,000.00         
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000.00          18,000.00         9,290.00             21,120.00          86,000.00          100.00  -
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 400,000.00        337,960.00        211,650.00         84,240.00          255,000.00        91.73    278,000.00        
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,440.00          80,000.00         51,900.00           32,760.00          69,500.00          121.93  57,000.00         

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 597,760.00       552,480.00       403,520.00        311,670.00       789,000.00       81.09    973,000.00       
      รวมงบบุคลากร 597,760.00       552,480.00       403,520.00        311,670.00       789,000.00       81.09    973,000.00       

    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าตอบแทน 
          ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 420.00              20,000.00          400.00  5,000.00           
          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00          - - - 10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 80,000.00          - 420.00               - 50,000.00          100.00  -
          เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 138,000.00        125,064.00        138,750.00         213,690.00        108,000.00        63.53    170,000.00        
        ค่าใช้สอย 
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 41,500.00          35,400.00         16,200.00           23,500.00          20,000.00          50.00    40,000.00         
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 64,000.00          40,000.00         55,000.00           60,000.00          60,000.00          100.00  -

39

ปี  2558

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 24,614.00          18,414.00         19,936.00           21,090.00          25,000.00          25.00    100,000.00        
          ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 24,336.53          53,070.00         30,000.00           28,000.00          35,000.00          100.00  35,000.00         
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุสํานักงาน 14,426.00          7,576.00           7,977.00             9,991.00           10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 17,395.00          19,424.00         19,975.00           19,986.00          20,000.00          100.00  20,000.00         
          ประเภทวัสดุการศึกษา - - - - - - -
          ประเภทวัสดุอื่น 9,230.00            4,906.00           - 4,867.00           5,000.00            100.00  -
          ประเภทวัสดุอื่น - - - 50,000.00          5,000.00            100.00  -

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 423,501.53       303,854.00       288,258.00        431,544.00       363,000.00       93.08    390,000.00       
      หมวดค่าสาธารณูปโภค  
        ประเภทค่าไฟฟ้า 2,136.05            3,591.57           4,539.07             10,145.84          5,000.00            25.00    20,000.00         
        ประเภทค่าน้ําประปา 2,356.00            2,028.00           1,698.00             3,642.00           5,000.00            50.00    10,000.00         
        ประเภทค่าโทรศัพท์ - - - - - - 30,000.00         

      รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 4,492.05           5,619.57          6,237.07            13,787.84         10,000.00         16.67   60,000.00        
      รวมงบดําเนินงาน 427,993.58       309,473.57       294,495.07        445,331.84       373,000.00       82.89   450,000.00       

    งบเงินอุดหนุน
      หมวดเงินอุดหนุน
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 5,000.00            - - - - - -

รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,000.00           - - - - - -
      รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00           - - - - - -
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    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน - - - - - 100.00  8,000.00           
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - - 100.00  40,200.00         

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 100.00  48,200.00        
      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  48,200.00        

      รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,030,753.58     861,953.57       698,015.07        757,001.84       1,162,000.00     78.98    1,471,200.00    
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม)
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 148,342.00        211,796.00        - - - - -
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - - 255,995.0           227,825.0          600,000.00        153.06  392,000.00        
        ค่าวัสดุ 
          ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 275,777.40        733,328.67        829,179.89         684,385.00        1,300,000.00      185.83  699,580.00        
          ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 140,000.00        - - - - - -
          ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย - 35,000.00         - - - - -
          ประเภทวัสดุการศึกษา 29,894.00          34,975.00         - - - 100.00  40,000.00         

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 594,013.40       1,015,099.67    1,085,174.89      912,210.00       1,900,000.00     167.91  1,131,580.00    
      รวมงบดําเนินงาน 594,013.40       1,015,099.67    1,085,174.89      912,210.00       1,900,000.00     167.91  1,131,580.00    
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    งบเงินอุดหนุน
      หมวดเงินอุดหนุน
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,126,900.00      1,162,900.00     1,185,300.00       1,146,100.00     1,240,000.00      84.12    1,474,000.00     

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,126,900.00     1,162,900.00    1,185,300.00      1,146,100.00    1,240,000.00     84.12   1,474,000.00    
      รวมงบเงินอุดหนุน 1,126,900.00     1,162,900.00    1,185,300.00      1,146,100.00    1,240,000.00     84.12   1,474,000.00    

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์ดนตรี - - 80,000.00           80,000.00          80,000.00          100.00  -

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 80,000.00          80,000.00         80,000.00         100.00  -
      รวมงบลงทุน - - 80,000.00          80,000.00         80,000.00         100.00  -

      รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,720,913.4       2,177,999.7      2,350,474.9        2,138,310.0      3,220,000.0       123.58  2,605,580.0      
  งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  25,000.00          10,000.00         10,000.00           10,000.00          10,000.00          100.00  10,000.00         

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 25,000.00         10,000.00        10,000.00          10,000.00         10,000.00         100.00  10,000.00        
      รวมงบเงินอุดหนุน 25,000.00         10,000.00        10,000.00          10,000.00         10,000.00         100.00  10,000.00        
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    งบลงทุน
      หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - - - - - - -

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - -
      รวมงบลงทุน - - - - - - -

      รวมงานระดับมัธยมศึกษา 25,000.00         10,000.00        10,000.00          10,000.00         10,000.00         100.00  10,000.00        
  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  150,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - - - - - 100.00  150,000.00       
      รวมงบดําเนินการ - - - - - 100.00  150,000.00       

    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 100,000.00        90,000.00         50,000.00           - - - -

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00       90,000.00        50,000.00          - - - -
      รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00       90,000.00        50,000.00          - - - -

      รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 100,000.00       90,000.00        50,000.00          - - - 150,000.00       
รวมแผนงานศึกษา 2,876,666.98     3,139,953.24    3,108,489.96      2,905,311.84    4,392,000.00     103.66  4,236,780.00    
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558



ยอดต่าง
(%)

แผนงานการสาธารณสุข (00220)
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าวัสดุ
          ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 54,600.00          34,800.00         - 45,000.00          10,000.00          10.00    100,000.00        

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 54,600.00         34,800.00        - 45,000.00         10,000.00         10.00   100,000.00       
งบดําเนินงาน 54,600.00         34,800.00        - 45,000.00         10,000.00         10.00   100,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์
          ประเภทครุภัณฑ์อื่น - - - - 75,000.00          100.00  -

      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 75,000.00         100.00  -
งบลงทุน - - - - 75,000.00         100.00  -

    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 205,000.00        278,256.00        210,000.00         210,000.00        180,000.00        66.67    270,000.00        

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 205,000.00       278,256.00       210,000.00        210,000.00       180,000.00       66.67    270,000.00       
      รวมงบเงินอุดหนุน 205,000.00       278,256.00       210,000.00        210,000.00       180,000.00       66.67    270,000.00       

      รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 259,600.00       313,056.00       210,000.00        255,000.00       190,000.00       51.35    370,000.00       
รวมแผนงานการสาธารณสุข 259,600.00       313,056.00       210,000.00        255,000.00       190,000.00       51.35    370,000.00       
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าใช้สอย 
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 49,900.00          - - - - - -

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 49,900.00         - - - - - -
งบดําเนินงาน 49,900.00         - - - - - -

    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน - - - - - - -
        ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์  15,000.00          15,000.00         15,000.00           15,000.00          15,000.00          100.00  15,000.00         

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

    งบรายจ่ายอื่น
      หมวดรายจ่ายอื่น
        ประเภทรายจ่ายอื่น 2,133,500.00      - - - - - -

      รวมหมวดรายจ่ายอื่น 2,133,500.00     - - - - - -
      รวมงบรายจ่ายอื่น 2,133,500.00     - - - - - -

      รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2,198,400.00     15,000.00        15,000.00          15,000.00         15,000.00         100.00  15,000.00        
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,198,400.00     15,000.00        15,000.00          15,000.00         15,000.00         100.00  15,000.00        
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
    งบบุคลากร
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

        ประเภทเงินเดือนพนักงาน 251,020.00        285,795.00        309,900.00         365,760.00        383,000.00        52.83    725,000.00        
        ประเภทเงินประจําตําแหน่ง - - - 21,000.00          - 100.00  42,000.00         
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 18,000.00          18,000.00         17,430.00           6,180.00           13,500.00          100.00  -
        ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 150,000.00        156,800.00        158,710.00         164,360.00        165,500.00        110.33  150,000.00        
        ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,800.00          40,000.00         38,640.00           35,040.00          51,000.00          257.58  19,800.00         

      รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 465,820.00       500,595.00       524,680.00        592,340.00       613,000.00       65.44   936,800.00       
      รวมงบบุคลากร 465,820.00       500,595.00       524,680.00        592,340.00       613,000.00       65.44   936,800.00       

    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าตอบแทน  
          ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - - - 840.00              10,000.00          200.00  5,000.00           
          ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,864.00            8,808.00           6,423.00             5,270.00           10,000.00          100.00  10,000.00         
          ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,035.00            42,428.00         49,810.00           7,505.00           80,000.00          100.00  -
          ประเภทค่าเช่าบ้าน - - - - - 100.00  30,000.00         
          เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 115,000.00        114,500.00        120,500.00         137,000.00        137,000.00        97.86    140,000.00        
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,500.00            10,000.00         3,900.00             10,480.00          30,000.00          30.00    100,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ 4,428.00            2,160.00           2,296.00             4,932.00           10,000.00          66.67    15,000.00         
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

          ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน - 4,850.00           - - 5,000.00            50.00    10,000.00         
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุสํานักงาน 16,104.00          19,174.00         8,778.00             1,000.00           10,000.00          50.00    20,000.00         
          ประเภทวัสดุก่อสร้าง - - - 115,161.00        100,000.00        100.00  100,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 150,931.00       201,920.00       191,707.00        282,188.00       387,000.00       90.00   430,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 150,931.00       201,920.00       191,707.00        282,188.00       387,000.00       90.00   430,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑส์ํารวจ 20,000.00          - - - - - -
          ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 17,500.00          - - - - - -
          ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 20,000.00          100.00  -
          ประเภทครุภัณฑ์อื่น - - - - 20,000.00          100.00  -
          ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน - - - 19,000.00          20,000.00          416.67  4,800.00           

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,500.00         - - 19,000.00         20,000.00         416.67  4,800.00          
      รวมงบลงทุน 37,500.00         - - 19,000.00         20,000.00         416.67  4,800.00          

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 654,251.00       702,515.00       716,387.00        893,528.00       1,020,000.00     74.37   1,371,600.00    
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ปี  2558



ยอดต่าง
(%)

  งานไฟฟ้าถนน (00242)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 155,555.00        237,599.00        107,507.00         280,774.00        100,000.00        19.23    520,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 155,555.00       237,599.00       107,507.00        280,774.00       100,000.00       19.23   520,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 155,555.00       237,599.00       107,507.00        280,774.00       100,000.00       19.23   520,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
        ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 4,053,809.00      915,106.00        2,016,910.00       2,385,364.17     2,614,000.00      163.17  1,602,000.00     

      รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,053,809.00     915,106.00       2,016,910.00      2,385,364.17    2,614,000.00     163.17  1,602,000.00    
      รวมงบลงทุน 4,053,809.00     915,106.00       2,016,910.00      2,385,364.17    2,614,000.00     163.17  1,602,000.00    

    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ - - - - - 100.00  400,000.00        

      รวมหมวดเงินอุดหนุน - - - - - 100.00  400,000.00       
      รวมงบเงินอุดหนุน - - - - - 100.00  400,000.00       
      รวมงานไฟฟ้าถนน 4,209,364.00     1,152,705.00    2,124,417.00      2,666,138.17    2,714,000.00     107.61  2,522,000.00    
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
    งบลงทุน
      หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - - - - 250,000.00        100.00  -

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - - - - 250,000.00       100.00  -
      รวมงบดําเนินงาน - - - - 250,000.00       100.00  -

  รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) - - - - 250,000.00       100.00  -
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,863,615.00     1,855,220.00    2,840,804.00      3,559,666.17    3,984,000.00     102.32  3,893,600.00    
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว - - - 164,900.00        180,000.00        100.00  -
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - - - - - 100.00  100,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00          80,000.00         93,000.00           50,000.00          90,000.00          100.00  -
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - - 20,000.00           - - 100.00  370,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 20,000.00         80,000.00        113,000.00        214,900.00       270,000.00       57.45    470,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 20,000.00         80,000.00        113,000.00        214,900.00       270,000.00       57.45    470,000.00       

    งบเงินอุดหนุน  
      หมวดเงินอุดหนุน 
          ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  150,000.00        120,000.00        50,000.00           - - 100.00  90,000.00         
          ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 303,000.00        55,000.00         - - - - -
          ประเภทเงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน์ - - - - - 100.00  16,250.00         

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 453,000.00       175,000.00       50,000.00          - - 100.00  106,250.00       
      รวมงบเงินอุดหนุน 453,000.00       175,000.00       50,000.00          - - 100.00  106,250.00       
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ปี  2558

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท



ยอดต่าง
(%)

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์อื่น 60,000.00          - - - - - -

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000.00         - - - - - -
      หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง    
        ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง    
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 374,000.00        170,000.00        - - - - -

      รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 374,000.00       170,000.00       - - - - -
      รวมงบลงทุน 434,000.00       170,000.00       - - - - -

    งบรายจ่ายอื่น
      หมวดรายจา่ยอื่น    
          ประเภทรายจ่ายอื่น 550,000.00        - - - - - -

      รวมหมวดรายจ่ายอื่น 550,000.00       - - - - - -
      รวมงบรายจ่ายอื่น 550,000.00       - - - - - -

      รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,457,000.00     425,000.00       163,000.00        214,900.00       270,000.00       46.85    576,250.00       
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,457,000.00     425,000.00       163,000.00        214,900.00       270,000.00       46.85    576,250.00       
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รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558

ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555



ยอดต่าง
(%)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
  งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม)
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - 90,000.00           150,000.00        150,000.00        100.00  -
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - - - 85,000.00          - 100.00  70,000.00         
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุกีฬา 10,280.00          7,985.00           59,530.00           50,000.00          50,000.00          50.00    100,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,280.00         7,985.00          149,530.00        285,000.00       200,000.00       117.65  170,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 10,280.00         7,985.00          149,530.00        285,000.00       200,000.00       117.65  170,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์กีฬา - - - - - 100.00  100,000.00        

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - 100.00  100,000.00       
      รวมงบลงทุน - - - - - 100.00  100,000.00       
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ปี  2558

รายจ่ายจริง
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ประมาณการ

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556 ปี  2557



ยอดต่าง
(%)

    งบเงินอุดหนุน 
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 25,000.00          100.00  -
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  140,000.00        80,000.00         80,000.00           25,000.00          132,000.00        100.00  -
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 80,000.00          95,000.00         - - 30,000.00          100.00  -

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 220,000.00       175,000.00      80,000.00          25,000.00        187,000.00       100.00  -
      รวมงบเงินอุดหนุน 220,000.00       175,000.00      80,000.00          25,000.00        187,000.00       100.00  -

      รวมงานกีฬาและนันทนาการ 230,280.00       182,985.00      229,530.00        310,000.00       387,000.00       143.33  270,000.00      
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 130,000.00        119,990.00        291,000.00         398,000.00        425,000.00        425.00  100,000.00        
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - - - 27,000.00          - 100.00  555,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 130,000.00       119,990.00       291,000.00        425,000.00       425,000.00       64.89   655,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 130,000.00       119,990.00       291,000.00        425,000.00       425,000.00       64.89   655,000.00       
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ปี  2557 ปี  2558
แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555 ปี  2556

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ยอดต่าง
(%)

    งบเงินอุดหนุน 
      หมวดเงินอุดหนุน  
        ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  - - - - - - -
        ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน 350,000.00        250,000.00        60,000.00           66,250.00          58,750.00          74.60    78,750.00         

      รวมหมวดเงินอุดหนุน 350,000.00       250,000.00       60,000.00          66,250.00         58,750.00         74.60   78,750.00        
      รวมงบเงินอุดหนุน 350,000.00       250,000.00       60,000.00          66,250.00         58,750.00         74.60   78,750.00        

      รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 480,000.00       369,990.00       351,000.00        491,250.00       483,750.00       65.93   733,750.00       
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 710,280.00       552,975.00       580,530.00        801,250.00       870,750.00       86.75   1,003,750.00    
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่ายจริง

ปี  2555

ประมาณการ
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ยอดต่าง
(%)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
    งบลงทุน  
      หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
        ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,288,201.00      506,000.00        950,000.00         1,259,400.00     936,000.00        119.65  782,300.00        
          ประเภทอาคารต่าง ๆ - 829,490.00        220,000.00         199,400.00        200,000.00        17.39    1,150,000.00     
          ประเภทค่าถมดิน - - - - - 100.00  590,000.00        

      รวมหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 1,288,201.00     1,335,490.00    1,170,000.00      1,458,800.00    1,136,000.00     45.04   2,522,300.00    
      รวมงบลงทุน 1,288,201.00     1,335,490.00    1,170,000.00      1,458,800.00    1,136,000.00     45.04   2,522,300.00    

      รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,288,201.00     1,335,490.00    1,170,000.00      1,458,800.00    1,136,000.00     45.04   2,522,300.00    
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,288,201.00     1,335,490.00    1,170,000.00      1,458,800.00    1,136,000.00     45.04   2,522,300.00    
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท
ปี  2557 ปี  2558ปี  2553 ปี  2554

ประมาณการ

ปี  2556ปี  2555

รายจ่ายจริง



ยอดต่าง
(%)

แผนงานการเกษตร (00320)
  งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        ค่าตอบแทน
          ประเภทค่าเบี้ยประชุม 16,700.00          10,000.00         - - - - -
        ค่าใช้สอย  
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - - 50,000.00          100.00  -
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุการเกษตร 123,731.00        91,688.00         133,366.00         74,659.00          70,000.00          70.00    100,000.00        

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 140,431.00       101,688.00       133,366.00        74,659.00         120,000.00       120.00  100,000.00       
      รวมงบดําเนินงาน 140,431.00       101,688.00       133,366.00        74,659.00         120,000.00       120.00  100,000.00       

    งบลงทุน
      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
        ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 279,900.00        - - - - - -

      รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 279,900.00       - - - - - -
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ยอดต่าง
(%)

      หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง      
        ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง      
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 250,000.00        - - - - - -

      รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 250,000.00       - - - - - -
      รวมงบลงทุน 529,900.00       - - - - - -

      รวมงานส่งเสริมการเกษตร 670,331.00       101,688.00       133,366.00        74,659.00         120,000.00       120.00  100,000.00       
  งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (00322)
    งบดําเนินงาน
      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
        ค่าใช้สอย  (ยอดรวม)
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - - - 20,000.00          20,000.00          100.00  -
          ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ - - - - - 100.00  85,000.00         
        ค่าวัสดุ  
          ประเภทวัสดุการเกษตร 7,200.00            - - - - - -

      รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,200.00           - - 20,000.00         20,000.00         23.53   85,000.00        
      รวมงบดําเนินงาน 7,200.00           - - 20,000.00         20,000.00         23.53   85,000.00        

      รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 7,200.00           - - 20,000.00         20,000.00         23.53   85,000.00        
รวมแผนงานการเกษตร 677,531.00       101,688.00       133,366.00        94,659.00         140,000.00       75.68   185,000.00       
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แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท
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ยอดต่าง
(%)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)
  งานกิจการประปา (00332)
    งบลงทุน
      หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
          ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 149,800.00        - 144,070.00         - - - -

      รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,800.00       - 144,070.00        - - - -
      รวมงบลงทุน 149,800.00       - 144,070.00        - - - -

      รวมงานกิจการประปา 149,800.00       - 144,070.00        - - - -
รวมแผนงานการพาณิชย์ 149,800.00       - 144,070.00        - - - -
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ยอดต่าง
(%)

งบกลาง (00410)
  งานงบกลาง (00411)
    หมวดงบกลาง  
      ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,148.00        127,534.00        136,492.00         123,672.00        275,000.00        196.43  140,000.00        
      ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ - 347,500.00        373,000.00         396,000.00        580,000.00        118.37  490,000.00        
      ประเภทเงินสํารองจ่าย 1,000,000.00      364,238.75        530,662.22         1,087,502.00     1,445,250.00      481.75  300,000.00        
      ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 194,150.00        1,192,977.77     680,012.00         281,210.00        610,000.00        190.63  320,000.00        

      รวมหมวดงบกลาง 1,324,298.00     2,032,250.52    1,720,166.22      1,888,384.00    2,910,250.00     232.82  1,250,000.00    
  งานงบกลาง (00411)
    หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 135,887.00        105,757.00        105,757.00         144,650.00        145,000.00        87.88    165,000.00        

      รวมหมวดบําเหน็จ/บํานาญ 135,887.00       105,757.00       105,757.00        144,650.00       145,000.00       87.88    165,000.00       
      รวมงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52    1,825,923.22      2,033,034.00    3,055,250.00     215.92  1,415,000.00    

      รวมงานงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52    1,825,923.22      2,033,034.00    3,055,250.00     215.92  1,415,000.00    
รวมแผนงานงบกลาง 1,460,185.00     2,138,007.52    1,825,923.22      2,033,034.00    3,055,250.00     215.92  1,415,000.00    

รวมทุกแผนงาน 24,003,032.00   18,789,363.57  18,792,588.18    #REF! 24,357,500.00   89.07    27,348,000.00  
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อําเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

ส่วนท่ี 5



61
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานท่ัวไป  (00100)
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ต้ังไว้ 12,940,320   บาท

งบบุคลากร (ยอดรวม) ต้ังไว้ 7,245,320     บาท

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 7,245,320     บาท
  1. เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) ต้ังไว้ 3,953,000     บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 514,260       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้แก่
1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 42,120         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้แก่
1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  2 คน
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 42,120         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้แก่
1.  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2.  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล  2 คน
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 86,500         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 3,268,000     บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ สมาชิกสภา อบต.  หรือผู้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
1. ประธานสภา                                                                                                    
2. รองประธานสภา                                                                               
3. เลขานุการสภา                 
4. สมาชิกสภา  34  คน       
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
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  2. เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) (ยอดรวม) ตั้งไว้ 3,292,320     บาท
      2.1 เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 3,292,320     บาท
          เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  พนักงานส่วนตําบล  ต้ังไว้ 2,268,000     บาท

    2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 2,048,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน  รวมอัตราว่าง  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 220,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หน.สํานักงานปลัด อบต.  

ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,024,320     บาท
    2.1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 984,720       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังน้ี
1. พนักงานจ้างตามภารกิจตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 271,720       บาท
2. พนักงานจ้างท่ัวไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 713,000       บาท
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    2.1.4 ประเภทเงินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 39,600         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมอ่ืนตามกฎหมายให้กับพนักงานจ้างในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 2,965,000     บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 2,715,000     บาท
    ค่าตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 495,000       บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังไว้ 50,000         บาท

       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ หรือผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามคําส่ัง  อบต.สันกลาง ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายกฎหมาย

ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ  และหลกัเกณฑ์ของราชการ
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
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4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 60,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

5. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 335,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งจ่ายตามระเบียบ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย หรือตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    ค่าใช้สอย (ยอดรวม) ต้ังไว้ 1,090,000     บาท
          1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 420,000       บาท

    1.1 ค่ารับวารสาร (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 90,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบกฏหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ เช่น หนังสือพิมพ์  
หรือเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์สําหรับ อบต. และท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านภายในตาํบล  
หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณน้ี 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 10 หน้าท่ี 36)

    1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 70,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล สมาชิก อบต. พนักงานจ้าง ฯลฯ รวมท้ัง
บุคลากรหรือผู้นําชุมชนท่ี อบต. มีคําสั่งสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
และสัมมนา ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90)

    1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของ  และค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ขับรถกู้ภัย (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า  ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  บันทึกข้อมูล ขับรถกู้ภัย
ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันกําจัดยุง ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าขนส่งงานตามหน้าท่ี ค่าล้าง-อัดรูป  หรือค่าบริการท่ีจําเป็นอื่น 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 1 ข้อ 4 หน้าท่ี 86)

    1.4 ค่าจัดทําวารสาร  เอกสารต่าง ๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 60,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําวารสาร จัดพิมพ์ผลการดําเนินงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพร่กิจกรรม อบต. 
ปฏิทินประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบรหิารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 1 ข้อ 5 หน้าท่ี 86)

          2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ 100,000       บาท
    2.1 ค่ารับรอง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 20,000          บาท
    ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือทัศนศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้มาตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ  โดยคํานวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้
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2. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 80,000          บาท
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งตั้วตามกฎหมาย หรือ  
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 1 ข้อ 6 หน้าท่ี 86)

          3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 500,000       บาท
    3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 80,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเลื้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล พนักงานจา้งของ อบต. สมาชิกสภา อบต. 
และผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ   
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90)

    3.2 ค่าพวงมาลา  พวงมาลัย  เงินรางวัล และของท่ีระลึกของอบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําพวงมาลา พวงมาลัย  และของท่ีระลึกของอบต. สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและ
โอกาสท่ีจําเป็น ของรางวัลหรือเงินรางวัล ฯลฯ สําหรับบุคคลหรือคณะบุคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจการปฏิบัติงาน 
เงินส่วนแบ่งค่าปรับ ตามพรบ.จราจร ฯลฯ เป็นต้น 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

    3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  และสนับสนุนการเลือกต้ังระดับชาติ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งของ อบต.  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายเลือกตั้ง  ค่าบัตรเลือกตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง  ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองกับการเลือกตั้ง
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 7 หน้าท่ี 88)

    3.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานต่าง ๆ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 300,000       บาท
      1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร ส.อบต. ต้ังไว้ 300,000       บาท
          ผู้นําในตําบล และพนักงาน (สํานักงานปลัด อบต.)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ผู้นําชุมชน  สมาชิกสภา อบต.
  ประธานกลุ่มพลังมวลชน  หัวหน้าส่วนราชการในตําบล พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง เป็นต้น เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าของท่ีระลึก  ฯลฯ   หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
  ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 3 หน้าท่ี 90)                                

          5. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ต้ังไว้ 70,000         บาท
    5.1  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  และวัสดุ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 70,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพ่ือสามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจัดซื้อวัสดุหรือจ้างเหมา (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  
ปรากฏในด้านบรหิารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 4 หน้าท่ี 91)
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    ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 1,130,000     บาท
          1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืน
ท่ีเข้าในลักษณะน้ี ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 8 หน้าท่ี 92)

          2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายวิทยุสื่อสาร ลําโพง ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 12 หน้าท่ี 92)

          3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัว  เช่น แก้วนํ้า ถ้วยกาแฟ นํ้ายาล้างห้องนํ้า 
ถ้วย จาน ช้อน นํ้ายาล้างจาน ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด ฯลฯ ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 13 หน้าท่ี 93)

          4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 160,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต์  เหล็ก  กระเบ้ือง   หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลกัษณะน้ี
ในการปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสํานักงาน และการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต. 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 15 หน้าท่ี 93)

          5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 40,000         บาท
เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ท่ีใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของ อบต. รถจักรยานยนต ์รถยนต์บรรทุกนํ้า
เพ่ือเปลี่ยนแทนของเดิมท่ีชํารุดหรือหมดสภาพ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ อะไหล่รถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 17 หน้าท่ี 93)

          6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 700,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหล่อลื่นต่าง ๆ ท่ีใช้กับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ของ อบต. 
ขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัดหญ้าของ อบต.หรือใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. เช่น
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง แก๊สฯลฯ  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 18 หน้าท่ี 93)

          7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 50,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุท่ีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
สี พู่กัน  ฟิล์มถ่ายรูป หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ี 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 19 หน้าท่ี 94)
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          8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสํานักงาน เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม อุปกรณ์ และอะไหล่
ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ี    
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 2 หน้าท่ี 99)

          9. ประเภทวัสดุอ่ืน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบริโภค เป็นนํ้าดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มโกโก้ ฯลฯ ไว้บริการผู้ท่ีมาติดต่อราชการ  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 20 หน้าท่ี 94)

หมวดค่าสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว้ 250,000       บาท
      1. ประเภทค่าไฟฟ้า (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 150,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ประจําอาคารท่ีทําการ  หรืออาคารสถานท่ีในความดูแลของ อบต.  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 80,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจําท่ี โทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (มือถือ) และค่าอินเตอร์เน็ต 
ท่ีใช้สําหรับการติดต่อราชการของ อบต. 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

      3. ประเภทค่าไปรษณีย์ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ท่ีใช้ในราชการของ อบต.  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 603,700       บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ต้ังไว้ 603,700       บาท
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 603,700       บาท
      1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 14,400         บาท

  1.1 ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 14,400         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด เพ่ือใช้ในกิจการของ อบต. และรองรับพนักงานส่วนตําบลท่ีเพ่ิมข้ึน
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 21 หน้าท่ี 94)

      2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 24,000         บาท
  2.1 ค่าเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ  XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens ต้ังไว้ 24,000         บาท
        จํานวน 1 เคร่ือง (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ  XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับใช้ในกิจการของ อบต. รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 3 หน้าท่ี 99)



67
      3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,400          บาท

  3.1 ค่าตู้เย็น จํานวน 1 ตู้ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 9,400          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ สําหรับใช้ในกิจการของ อบต.
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 25 หน้าท่ี 94) 

      4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 40,200         บาท
  4.1 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 36,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในงานธุรการ เก็บรวบรวมข้อมูลของ อบต. และงานของฝ่ายบริหาร โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz 
   จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 5 หน้าท่ี 99)

4.2 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 4,200          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในงานธุรการ 
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 5 หน้าท่ี 99)
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      5. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 515,700       บาท

  5.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองสูบน้ําประปาหมู่บ้าน ต้ังไว้ 515,700       บาท
        และระบบประปาหมู่บ้าน (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบนํ้าประปาหมู่บ้าน 
และระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ในความรับผิดชอบของ อบต. เพ่ือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ (โดยมีวงเกิน 5,000 บาท) 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 32 หน้าท่ี 74)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 4 หน้าท่ี 90)

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 10,000      บาท
  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 10,000      บาท
    ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งไว้ 10,000         บาท

1. อุดหนุน อบต.เมืองพาน ในการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ ต้ังไว้ 10,000         บาท
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.เมืองพาน เป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําภอ เช่น ค่าครุภัณฑ์ 
วัสดุ ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า ฯลฯ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 8 ข้อ 1 หน้าท่ี 97)

งบบุคลากร (ยอดรวม) ต้ังไว้ 1,517,800     บาท

หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 1,517,800     บาท
          เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  พนักงานส่วนตําบล  ต้ังไว้ 1,357,000     บาท

    1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองคลัง) ต้ังไว้ 1,315,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีพนักงานส่วนตําบล  ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และรวมอัตราว่าง 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (กองคลัง) ต้ังไว้ 42,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับหัวหน้าส่วน ผอ.กองคลัง ฯ ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

          เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 160,800       บาท
    3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองคลัง) ต้ังไว้ 141,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในกองคลัง  ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

    4. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองคลัง) ต้ังไว้ 19,800         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมตามกฎหมายให้กับพนักงานจ้างในกองคลัง  ผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอันเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 545,000    บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 545,000       บาท
    ค่าตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 295,000       บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. (กองคลัง) ต้ังไว้ 75,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น คณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตรวจงานจ้าง
 และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง ตามคําสั่ง อบต.สันกลาง ฯลฯ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองคลัง) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง) ต้ังไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งจ่ายตามระเบียบของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

       ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 220,000       บาท
          1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 160,000       บาท

    1.1 ค่าจ้างเหมาช่วยงานกองคลัง และจัดวางระบบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  (กองคลัง) ต้ังไว้ 160,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหรือพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี ค่าจ้างแรงงานเขียนแผนท่ีระวาง ค่าจ้างเหมา
ช่วยงานกองคลังและค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนท่ีภาษี 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 6 ข้อ 1 หน้าท่ี 95)

          2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 50,000         บาท
    2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) ต้ังไว้ 50,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็น
ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90)

          3. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 10,000         บาท
    3.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุ (กองคลัง) ต้ังไว้ 10,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซอ่มแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพ่ือสามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจัดซื้อวัสดุหรือจ้างเหมา (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 5 หน้าท่ี 91)
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    ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 30,000         บาท
          1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (กองคลัง)  ต้ังไว้ 30,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืน
ท่ีเข้าในลกัษณะน้ี และวัสดุในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 9 หน้าท่ี 92)

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 53,500         บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ต้ังไว้ 53,500         บาท
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 53,500         บาท
      1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 8,000          บาท

  1. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ใบ (กองคลัง) ตั้งไว้ 8,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ใบ สําหรับใช้ในการเก็บเอกสารกองคลัง
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 22 หน้าท่ี 94)

      2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ 6,000          บาท
  2. ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 กล้อง (กองคลัง) ต้ังไว้ 6,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จํานวน 1 กล้อง 
สําหรับใช้ในงานพัสดุและกิจการของ อบต. รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตรท่ี์ 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 4 หน้าท่ี 99)

      3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 39,500         บาท
  3.1 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง (กองคลัง) ต้ังไว้ 36,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในงานจัดเก็บรายได้ แผนท่ีภาษี และงานการเงินและบัญชี โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz 
   จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 6 หน้าท่ี 99)
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3.2 ค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เคร่ือง (กองคลัง) ต้ังไว้ 3,500          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในงานการเงิน
และบัญชี โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 - มีช่องเช่ือมต่อ (InterFace) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 6 หน้าท่ี 99)



72
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารงานท่ัวไป  (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ต้ังไว้ 190,000       บาท
งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 40,000      บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 40,000         บาท
  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 40,000         บาท

1. ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจ้างทําวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าท่ี และใช้เป็นส่วนรวม   
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน อปพร. และสายตรวจอาสา ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมท้ังสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น เสื้อ 
กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า เสื้อคลุม ถุงมือ และอ่ืนๆ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 12 หน้าท่ี 46) 

2. ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในเก่ียวกับดับเพลิงเช่น หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ท่อดูดนํ้าดบัเพลิง 
หัวกะโหลกเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก นํ้ายาเคมีดับเพลิง และอ่ืนๆ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 13 หน้าท่ี 46) 

งบลงทุน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 150,000    บาท
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 150,000    บาท
    ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 150,000       บาท
      1. ประเภทครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 50,000         บาท

1.1 ค่าสายส่งน้ําดับเพลิง (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 50,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.50 น้ิว ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จํานวน 2 เส้น 
สําหรับใช้ปฏิบัติงานในรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 14 หน้าท่ี 46) 
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      2. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท
2.1 ค่าไฟกระพริบเตือนอันตรายและสัญญาณไฟจราจร แผงจราจร (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตราย ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สัญญาณไฟจราจร แผงจราจร  จํานวน 20 ชุด 
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี หน้าท่ี )
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 15 หน้าท่ี 46) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานการศึกษา  (00210)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 4,236,780  บาท
งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว้ 973,000    บาท
หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ต้ังไว้ 973,000       บาท
  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 973,000       บาท
      เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  พนักงานส่วนตําบล  ต้ังไว้ 638,000       บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 596,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก 

ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และรวมอัตราว่าง

ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
2. ประเภทเงินเประจําตําแหน่ง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 42,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับหัวหน้าส่วน ผอ.กอง ฯ ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 335,000       บาท
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 278,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในส่วนการศึกษาฯ ตามแผนอัตรากําลังของพนักงานจ้าง
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

4. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 57,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ และเงินเพ่ิมตามกฎหมายให้กับพนักงานจ้างในส่วนการศึกษาฯ ผู้มีสิทธิตามมติคณะรฐัมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนอันเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,731,580  บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,671,580  บาท
  ค่าตอบแทน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 185,000    บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
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2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 10,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบล  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

3. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 170,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งจ่ายตามระเบียบของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

  ค่าใช้สอย (ยอดรวม) ตั้งไว้ 717,000    บาท
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้ 40,000         บาท

1.1 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 40,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล และค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
เช่น ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรมสัมมนา  เป็นต้น
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศกึษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 4 ข้อ 1 หน้าท่ี 39) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90) 

      2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 642,000       บาท
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนอ่ืนตามกฎหมาย (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลื้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ คา่เช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นท่ีเข้าในลักษณะรายการน้ี
ค่าตอบแทนอ่ืนตามกฎหมาย แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และกรรมการศูนย์เด็กเล็ก  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90) 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานต่าง ๆ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 622,000       บาท
    1. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 40,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปเรียนรู้นอกสถานท่ี เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร
ค่าของท่ีระลึก รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 12 หน้าท่ี 36) 

    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 40,000         บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  เป็น ค่าแต่งหน้า  ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย  ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องเล่นสนาม
ค่าเครื่องเขียน  ขนม  ของเล่น ทุนการศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับโครงการ 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 6 ข้อ 6 หน้าท่ี 52) 

    3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 392,000       บาท
(1)  ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ต้ังไว้ 392,000       บาท
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
       ปรากฏในบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา  (00210)  
       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
       (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 16 หน้าท่ี 37) 
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    4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ต้ังไว้ 150,000       บาท
        ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน (ส่วนการศึกษาฯ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ ให้กับเด็ก 
นักเรียน ประชาชน เป็นค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองในการจัดอบรม 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 3 ข้อ 1 หน้าท่ี 38) 

      3. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ส่วนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 35,000         บาท
    3.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความดูแล
ของ อบต. เพ่ือสามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจัดซื้อวัสดุหรือจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส่วนการศึกษา  
(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 6 หน้าท่ี 91) 

    3.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค้าจ้างเหมาหรือจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซม  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 13 หน้าท่ี 36) 

  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 769,580       บาท
      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 10,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืน
ท่ีเข้าในลักษณะน้ี ราคาตามท้องตลาด
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 10 หน้าท่ี 92) 

      2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก่ียวกับงานบ้านงานครัวไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น แก้วนํ้า ถ้วยกาแฟ 
นํ้ายาลา้งห้องนํ้า ถ้วย จาน ช้อน นํ้ายาล้างจาน ไม้ถูพ้ืน ไม้กวาด ฯลฯ ราคาตามท้องตลาด
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 14 หน้าท่ี 93) 

      3. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 699,580       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนในโรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 14 หน้าท่ี 37) 

      4. ประเภทวัสดุการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 40,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในตําบล  ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 6 ข้อ 1 หน้าท่ี 41) 
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หมวดค่าสาธารณูปโภค (ยอดรวม) ตั้งไว้ 60,000      บาท
      1. ประเภทค่าไฟฟ้า (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลสันกลาง  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

      2. ประเภทค่าน้ําประปา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเด็กในตําบลสันกลาง    
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

      3. ประเภทค่าโทรศัพท์ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ท่ีใช้ในราชการของ อบต. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ค่าอินเทอร์เน็ต สําหรับติดต่อราชการ 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 48,200      บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 48,200      บาท
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 48,200      บาท
      1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 8,000          บาท

1.1 ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ตู้ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 8,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ตู้ สําหรับใช้จัดเก็บเอกสารส่วนการศึกษาฯ 
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 23 หน้าท่ี 94) 

      2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 40,200         บาท
  2.1 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 36,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz 
   จํานวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย 
 - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 น้ิว
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 7 หน้าท่ี 99) 
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2.2 ค่าเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เคร่ือง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 4,200          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใช้ในงานส่วนการศึกษาฯ
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี  
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
 - มีความละอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา
 - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 10 ข้อ 7 หน้าท่ี 99) 

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,484,000  บาท
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,484,000  บาท
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,484,000  บาท
      1. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา (ส่วนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 46,000         บาท

1.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 16,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 1 หน้าท่ี 35) 

1.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ) 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 2 หน้าท่ี 35) 

1.3 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน (ส่วนการศึกษาฯ) 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสนักลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับมัธยมศึกษา (00213)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 6 ข้อ 2 หน้าท่ี 52) 
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      2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต้าก (ส่วนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 80,000         บาท
2.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 40,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 7 หน้าท่ี 36) 

2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ) 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 8 หน้าท่ี 36) 

2.3 โครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนในตําบลสันกลาง 20,000         บาท
       (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต้าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนในตําบลสันกลาง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 1 ข้อ 1 หน้าท่ี 34) 

      3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง (ส่วนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 32,000         บาท
3.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ส่วนการศึกษาฯ) 12,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพานักเรียน
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 5 หน้าท่ี 35) 

3.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ) 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 6 หน้าท่ี 35) 

      4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา (ส่วนการศึกษาฯ) (ยอดรวม) ต้ังไว้ 90,000         บาท
4.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี (ส่วนการศึกษาฯ) 40,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพานักเรยีนไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 3 หน้าท่ี 35) 
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4.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส่วนการศึกษาฯ) 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 4 หน้าท่ี 35) 

4.3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ส่วนการศึกษาฯ) 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 5 ข้อ 2 หน้าท่ี 40) 

      5. อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวัน (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 1,236,000     บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในตําบลสันกลาง เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ข้อ 15 หน้าท่ี 37) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสาธารณสุข  (00220)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 370,000    บาท
งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 100,000       บาท
      ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีภัณฑ์ ตรวจหาสารเสพติด เคมีภัณฑ์ในการกําจัดยุงลาย และสัตว์ท่ีเป็นพาหะนําโรค ทรายอะเบท 
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ หรือรายจ่ายอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะรายจ่ายน้ี 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 9 ข้อ 7 หน้าท่ี 58) 

งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 270,000       บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 270,000       บาท
      ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ต้ังไว้ 270,000       บาท

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 270,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้าน 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 9 ข้อ 5 หน้าท่ี 57) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 15,000      บาท
งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 15,000      บาท
  หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 15,000      บาท
    ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ต้ังไว้ 15,000         บาท

1. อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.)  ต้ังไว้ 15,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ก่ิงกาชาดอําเภอพานเพ่ือนําไปใช้จ่ายในภารกิจของก่ิงกาชาด
จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 1 ข้อ 5 หน้าท่ี 42) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 3,893,600  บาท
งบบุคลากร (ยอดรวม) ตั้งไว้ 936,800    บาท
หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 936,800    บาท
  เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) (ยอดรวม) ตั้งไว้ 936,800    บาท
      หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 767,000       บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองช่าง) ต้ังไว้ 725,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วนตําบล ตามแผนอัตรากําลังพนักงาน และรวมอัตราว่าง
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง (กองช่าง) ต้ังไว้ 42,000         บาท
เเพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษให้กับหัวหน้าส่วน ผอ.กองช่าง ฯ ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยตามมติ ก.อบต.  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 169,800       บาท
3. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (กองช่าง) ต้ังไว้ 150,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ีมีอยู่ในกองช่าง ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

4. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง) ต้ังไว้ 19,800         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพและเงินเพ่ิมตามกฎหมายให้กับพนักงานจ้างในกองช่าง  ผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นอันเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 950,000    บาท
หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 950,000    บาท
  ค่าตอบแทน (ยอดรวม) ต้ังไว้ 185,000       บาท
      1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) ต้ังไว้ 5,000          บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      3. ประเภทค่าเช่าบ้าน  (กองช่าง) ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ  และหลักเกณฑ์ของราชการ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

      4. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง) ต้ังไว้ 140,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งจ่ายตามระเบียบของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

  ค่าใช้สอย (ยอดรวม) ต้ังไว้ 645,000       บาท
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 100,000       บาท

1.1  ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนและค่าจ้างออกแบบอาคารของ อบต. (กองช่าง) ต้ังไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียน ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน 
ในการส่งพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรมสัมมนา  เป็นต้น และค่าจ้างออกแบบอาคารของ อบต. 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90) 

      2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 15,000         บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนอ่ืนตามกฎหมาย (กองชา่ง) ต้ังไว้ 15,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลื้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นท่ีเข้าในลักษณะรายการน้ี
ค่าตอบแทนอ่ืนตามกฎหมาย แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง    
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 4 ข้อ 2 หน้าท่ี 90) 
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      3. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 530,000       บาท
3.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และสาธารณสมบัติ (กองช่าง) ต้ังไว้ 520,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมถนน ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สาธารณะสมบัติในตําบลสันกลาง  และไฟฟ้าสาธารณะ  ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 30 หน้าท่ี 74) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 37,38,39,40 หน้าท่ี 80) 

3.2 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของ อบต. (กองช่าง) ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ของอบต.  หรือท่ีนํามาใช้ในหน้าท่ี  อบต. 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 7 หน้าท่ี 92) 

  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 120,000       บาท
      1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (กองช่าง) ต้ังไว้ 20,000         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฎิบัติงานของ อบต. เช่น แฟ้ม สมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ธงชาติ กระดาษไข หมึกโรเนียว เครื่องเขียน เครื่องเย็บกระดาษ ตัวยิงแม็กซ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืน
ท่ีเข้าในลักษณะน้ี ราคาตามท้องตลาด
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 11 หน้าท่ี 92) 

      2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ต้ังไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูน หินทราย เป็นต้น มาใช้ในกิจการงานของ อบต. 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 16 หน้าท่ี 93) 

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,606,800     บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,606,800     บาท
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 4,800          บาท
      ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 4,800          บาท

  1. ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด (กองช่าง) ต้ังไว้ 4,800          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในกิจการของ อบต. และรองรับพนักงานส่วนตําบลท่ีเพ่ิมข้ึน
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 24 หน้าท่ี 94) 
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หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,602,000  บาท
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,602,000  บาท
      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 1,602,000     บาท

1. ค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กขอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านแม่คาวหลวง (กองช่าง) ต้ังไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านแมคาวหลวง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร 

ยาว  132.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 2 หน้าท่ี 70) 

2. ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 บ้านถ้ํา (กองช่าง) ตั้งไว้ 152,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 บ้านถํ้า ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการ

ท่ี  อบต.สันกลางกําหนด 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 6 หน้าท่ี 70) 

3. ค่าวัสดุซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี  3 บ้านถ้ํา (กองช่าง) ตั้งไว้ 48,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม หมู่ท่ี 3 บ้านถํ้า  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 102.00 ลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการท่ี  อบต.สันกลางกําหนด

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 5 หน้าท่ี 75) 

4. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) ตั้งไว้ 32,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านทาทรายมูล ขนาดกว้าง 2.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายหลั่น ทานิน 
ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 24 หน้าท่ี 78) 

5. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  9 บ้านหัวฝาย (กองช่าง) ตั้งไว้ 250,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านหัวฝาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ ต่อจากถนน คสล. เดิม
ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 26 หน้าท่ี 78) 

6. ค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี  10 บ้านผาจ้อ (กองช่าง) ตั้งไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านผาจ้อ โดยมีปริมาณหินคลุกท้ังหมดไม่น้อยกว่า  

300.00 ลูกบาศก์เมตร  และมีปริมาณดินถมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 300.00  ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการท่ี  อบต.สันกลางกําหนด

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 29 หน้าท่ี 79) 
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7. ค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี  12 บ้านใหม่พัฒนา (กองช่าง) ตั้งไว้ 250,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่พัฒนา โดยมีปริมาณหินคลุกท้ังหมดไม่น้อยกว่า  

438.00 ลูกบาศก์เมตร  ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการท่ี  อบต.สันกลางกําหนด

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 42 หน้าท่ี 81) 

8. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  15 บ้านแม่คาวดวงดี (กองชา่ง) ตั้งไว้ 120,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านแม่คาวดวงดี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ ถนนซอยประปาหมู่บ้าน
ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 54 หน้าท่ี 83) 

9. ค่ากอ่สร้างโครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตและเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 200,000       บาท
       หมู่ท่ี 16 บ้านสันโค้ง (กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตและเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16 บ้านสันโค้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ยาว 39.00 เมตร สูง 1.60 เมตร และเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
437.00  ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตรท่ี์ 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 56,57 หน้าท่ี 83) 

10. ค่าวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 18 บ้านเวียงสา (กองช่าง) ตั้งไว้ 150,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 18 บ้านเวียงสา  ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการ

ท่ี  อบต.สันกลางกําหนด 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 28 หน้าท่ี 73) 

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 400,000    บาท
  หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 400,000    บาท
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ ต้ังไว้ 400,000    บาท
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพาน  (สาขาท่ี  13)  (กองช่าง)  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 400,000       บาท

1. ค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า (กองช่าง) ตั้งไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาท่ี 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 8 หน้าท่ี 71) 
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2. ค่าขยายเขตและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง) ตั้งไว้ 50,000         บาท
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาท่ี 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตและติดตั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 9 หน้าท่ี 71) 

3. ค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี  7 บ้านสันผักฮ้ี (กองช่าง) ตั้งไว้ 250,000       บาท
เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอําเภอพาน (สาขาท่ี 13) เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านสันผักฮี้ 

ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 10 หน้าท่ี 71) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 576,250    บาท
งบดําเนินงาน (ยอดดรวม) ตั้งไว้ 470,000    บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 470,000    บาท
  ค่าใช้สอย (ยอดรวม) ต้ังไว้ 470,000       บาท
    1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 100,000       บาท

1.1 ค่าตรวจสอบปริมาณน้ํา วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ของประปาหมู่บ้าน  แหล่งน้ําดิบ ต้ังไว้ 100,000       บาท
       (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมในการส่งนํ้าเข้าตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ํา หรือปริมาณนํ้า สําหรับระบบประปาหมู่บ้าน
แหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภคในตําบล  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 33 หน้าท่ี 74) 

    2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 370,000       บาท
        2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและโครงการจัดงานต่าง ๆ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 370,000       บาท

  1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว้ 100,000       บาท
      โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า OTOP (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตําบล โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  โดยน้อมนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ และเป็นค่าใช้ในการพัฒนาสินค้า OTOP 
เช่น ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 4 ข้อ 1,2 หน้าท่ี 50) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 8 หน้าท่ี 88) 

  2. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อปพร. และ สายตรวจอาสาตําบลสันกลาง ด้านการป้องกัน ต้ังไว้ 30,000         บาท
      บรรเทาสาธารณภัย และตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. และสายตรวจอาสา ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็น ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 3 หน้าท่ี 44) 
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  3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัวสู่ตําบลน่าอยู่อย่างย่ังยืน ต้ังไว้ 90,000         บาท
      ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว สู่ตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมา  ค่าพาหนะ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองกับตามโครงการ
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  (00250)   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 7 หน้าท่ี 45) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 8 หน้าท่ี 88) 

  4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง ต้ังไว้ 100,000       บาท
      เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน ตามแนวทาง
      โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมือง การปกครอง เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน ตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เช่น ค่าอาหาร  
ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม วัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ีตามโครงการ   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 4 หน้าท่ี 87) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 8 หน้าท่ี 88) 

  5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลสันกลาง ต้ังไว้ 50,000         บาท
       และการส่งเสริมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลสนักลาง และส่งเสริมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ี  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 6 หน้าท่ี 45) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 8 หน้าท่ี 88) 

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 106,250    บาท
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 106,250    บาท
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้ 90,000         บาท

1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน) ต้ังไว้ 20,000         บาท
     (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน)
ในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอพาน 
จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 20 หน้าท่ี 47) 
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2. อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร.) ต้ังไว้ 50,000         บาท
     (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ในการดําเนินการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 5 หน้าท่ี 44) 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต๊าก (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านป่าต๊าก เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ 
ต้านภัยยาเสพติด จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 16 หน้าท่ี 47) 

4. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสันกลางวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ 
ต้านภัยยาเสพติด จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 17 หน้าท่ี 47) 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ 
ต้านภัยยาเสพติด จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 18 หน้าท่ี 47) 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ํา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 5,000          บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านถํ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ 
ต้านภัยยาเสพติด จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 2 ข้อ 19 หน้าท่ี 47) 
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  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้ 16,250         บาท
1.อุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 16,250         บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอพาน ในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ พระคู่ขวัญ องค์ราชัน ราชินี
จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  (00252)

 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 2 ข้อ 9 หน้าท่ี 88) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 1,003,750  บาท
งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 825,000    บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 825,000    บาท
  ค่าใช้สอย (ยอดรวม) ต้ังไว้ 725,000       บาท
    1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ 100,000       บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแม่แห่งชาติ (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าจ้างเหมาบริการ จ้างทําของ ในการจัดกิจกรรม  ประชาสัมพันธ์วันสําคัญทางราชการ รัฐพิธี  
หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ี    
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 6,7 หน้าท่ี 48) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 12 หน้าท่ี 49) 

    2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 625,000       บาท
        2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 625,000       บาท

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชนเผ่า (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชนเผ่า  เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเสียง ค่าพาหนะขนส่งนักกีฬา 
อุปกรณ์กีฬา ตลอดถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการแข่งขันกีฬา  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 6 ข้อ 3 หน้าท่ี 52) 

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา ต้ังไว้ 50,000         บาท
       ร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อบต. (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อบต. เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าตกแต่งสถานท่ี  
ค่าพาหนะขนสง่นักกีฬา ค่าจัดเตรียมขบวนพาเหรดนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นสําหรับการแข่งขันกีฬา 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 6 ข้อ 1 หน้าท่ี 52) 
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  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ รดน้ําดําหัว และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง ต้ังไว้ 100,000       บาท
      (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์ รดนํ้าดําหัว และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง   เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสนับสนุน
กิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานท่ี รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดงาน 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 1 หน้าท่ี 48) 

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 150,000       บาท
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จัดขบวนเข้าร่วมงานแห่ต้นเทียนพรรษา เป็นค่าจ้างทําต้นเทียนพรรษา
 ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องสักการะ อุปกรณ์ตกแต่งขบวน ค่าพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 5 หน้าท่ี 48) 

  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง สรงน้ําพระธาตุ และประเพณีแห่ธรรมหลวง ต้ังไว้ 160,000       บาท
       (ส่วนการศึกษาฯ)

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  70,000 บาท
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสรงนํ้าพระธาตุ          70,000 บาท
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่ธรรมหลวง            20,000 บาท
    เป็นค่าเช่าเครื่องเสียง เงินรางวัลในการแข่งขัน เงินสนับสนุน ค่าอาหาร ค่าปัจจัยพระสงฆ์ อุปกรณ์แสงสี 
    ค่าวัดเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองในการจัดงาน 
    ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 2,3,4 หน้าท่ี 48) 

  6. ค่าใช้จ่ายโครงการบวชพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวชพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นค่าอุปกรณ์ 
ค่าปัจจัยพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองในการจัดงาน 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 ข้อ 3 หน้าท่ี 51) 

  7. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม  และธรรมะสัญจร แกพ่ระภิกษุสามเณร  ต้ังไว้ 60,000         บาท
      อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม และธรรมะสัญจร แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ประชาชน เป็นค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองในการจัดอบรม 
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 5 ข้อ 1,2 หน้าท่ี 51) 
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  8. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันกลาง ต้ังไว้ 50,000         บาท
       (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสันกลาง เป็นค่าอุปกรณ์  
ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองในการดําเนินโครงการ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 4 ข้อ 3 หน้าท่ี 50) 
  9. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า ต้ังไว้ 15,000         บาท
       (ส่วนการศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีชนเผ่า เป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเน่ืองในการดําเนินโครงการ
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 8 หน้าท่ี 49) 
  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
      ประเภทวัสดุกีฬา (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาสําหรับสนับสนุนให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตําบล   
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 6 ข้อ 14 หน้าท่ี 53) 

งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 100,000       บาท
    ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (ยอดรวม) ต้ังไว้ 100,000       บาท

1. ค่าเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจ้ง (ส่วนการศึกษาฯ) ต้ังไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง เช่น เครื่องออกกําลังแขน เครื่องออกกําลังขา ฯลฯ สําหรับให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนออกกําลังกาย โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เน่ืองจากไม่มีระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ (00260)  
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 7 ข้อ 1 หน้าท่ี 57) 

งบเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 78,750         บาท
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 78,750         บาท
    ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ต้ังไว้ 78,750         บาท

1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพาน (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 78,750         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีทําการปกครองอําเภอพาน ในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานพิธี งานประเพณี
และวัฒนธรรม ประจําปี 2558 จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
การกระจายอํานาจจังหวัดแล้ว 
ปรากฏในด้านบริการและชุมชน (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 3 ข้อ 10 หน้าท่ี 49) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 2,522,300     บาท
งบลงทุน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 2,522,300     บาท
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 2,522,300     บาท
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 2,522,300     บาท
    1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 782,300       บาท

1.1 ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 บ้านป่าต๊าก (กองช่าง) ต้ังไว้ 250,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 บ้านป่าต๊าก   ดังน้ี 

 -  วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 149 ท่อน 

 -  บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.56 เมตร ยาว 1.06 เมตร สูง 0.65 เมตร จํานวน 15 บ่อ และพ้ืน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร

หนา 0.12 เมตร ยาว 149.00 เมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 13 หน้าท่ี 76) 

1.2 ค่าขุดบ่อน้ําดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) ตั้งไว้ 91,900         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดบ่อนํ้าดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านทาทรายมูล  ขนาดกว้างเฉลี่ย 25.00 เมตร

ยาวเฉลี่ย  10.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,160.00 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 12 หน้าท่ี 71) 

1.3 ค่าก่อสร้างถังกรองใต้น้ํา หมู่ท่ี  8 บ้านทาทรายมูล (กองช่าง) ตั้งไว้ 60,400         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองใต้นํ้า หมู่ท่ี  8 บ้านทาทรายมูล ปริมาณงานตามรูปแบบ และรายละเอียดรายการ

ท่ี  อบต.สันกลางกําหนด

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 1 ข้อ 13 หน้าท่ี 71) 
1.4 ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย (กองช่าง) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 14 บ้านป่าข่าดอนชัย   ดังน้ี 

 -  วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 44 ท่อน 

 -  บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง 0.76 เมตร ยาว 1.06 เมตร สูง 0.85 เมตร จํานวน 5 บ่อ 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยทุธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 50 หน้าท่ี 82) 
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1.5 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่ท่ี 15  ตั้งไว้ 80,000         บาท
      บ้านแม่คาวดวงดี (กองช่าง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านแม่คาวดวงดี ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร 

ท้องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 114.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 

จํานวน 15 ท่อน ตามแบบท่ี อบต.สันกลาง กําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 53 หน้าท่ี 82) 

1.6 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา (กองช่าง) ตั้งไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 บ้านแม่คาวโตนพัฒนา กว้าง 0.46 เมตร 

ยาว 94.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ฝาปิดรางระบายนํ้า คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร จํานวน 24 ฝา

ตามแบบท่ี อบต.สันกลางกําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 61 หน้าท่ี 84) 

    2. ประเภทอาคารต่าง ๆ ต้ังไว้ 1,150,000     บาท
2.1 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง (กองช่าง) ตั้งไว้ 250,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 บ้านป่าเหียง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

สูง 3.20 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 90.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลาง กําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 1 หน้าท่ี 75) 

2.2 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน (กองช่าง) ตั้งไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านแม่คาวโตน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร 

ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลาง กําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 66 หน้าท่ี 84) 

2.3 ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 บ้านป่าเปา (กองช่าง) ตั้งไว้ 200,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 บ้านป่าเปา ปริมาณงานตามรูปแบบ และ

รายละเอียดรายการท่ี อบต.สันกลาง กําหนด

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 33 หน้าท่ี 79) 

2.4 ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 13 บ้านร่องลึก (กองช่าง) ตั้งไว้ 100,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 13 บ้านร่องลึก ปริมาณงานตามรูปแบบ และ

รายละเอียดรายการท่ี อบต.สันกลาง กําหนด

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 44 หน้าท่ี 81) 
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2.5 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า  (กองช่าง) ตั้งไว้ 400,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 บ้านป่าข่า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 

สูง 6.20 เมตร พ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 90.00 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต.สันกลาง กําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 แนวทางท่ี 2 ข้อ 9 หน้าท่ี 76) 

    3. ประเภทค่าถมดิน ต้ังไว้ 590,000       บาท
3.1 ค่าถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ท่ีดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม่) (กองช่าง) ตั้งไว้ 590,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ท่ีดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม่) ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 58.50 เมตร 

ยาวเฉลี่ย 125.00 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.845 เมตร หรือมีปริมาณดินถมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 7,847.00 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบท่ี  อบต.สันกลาง กําหนด 

ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 6 แนวทางท่ี 5 ข้อ 26 หน้าท่ี 94) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร  (00320)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 185,000    บาท
งบดําเนินงาน (ยอดรวม) ตั้งไว้ 185,000    บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 185,000       บาท
  ค่าใช้สอย (ยอดรวม) 85,000         
    ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ต้ังไว้ 85,000         บาท
        1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) ต้ังไว้ 85,000         บาท

  1.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่าตามพระราชเสาวนีย์ ต้ังไว้ 30,000         บาท
        ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่า ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และสนับสนุนตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ
ค่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการ 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (00322)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 2 ข้อ 2 หน้าท่ี 66) 

  1.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ  รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ต้ังไว้ 40,000         บาท
        ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจัดซื้อต้นไม้ พันธ์ุไม้สําหรับแจกจ่ายให้กับราษฎร ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และจัดอบรมประชุม
โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว และสนับสนุนตามแนวทางโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
เป็นค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าสถานท่ี ค่าเครื่องเสียง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการ  
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรกัษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (00322)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 3 ข้อ 4 หน้าท่ี 67) 

  1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังไว้ 15,000         บาท
        และสิ่งแวดล้อม (สํานักงานปลัด อบต.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามโครงการ 
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ (00322)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 แนวทางท่ี 3 ข้อ 1 หน้าท่ี 67) 
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  ค่าวัสดุ (ยอดรวม) ต้ังไว้ 100,000       บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร (สํานักงานปลัด อบต.) ต้ังไว้ 100,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรท่ีใช้ในการปฎิงานของ อบต.  และตามภารกิจของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เช่น เครื่องมือทางด้านปศุสัตว์ ปุ๋ย ไม้ ต้นไม้ เมล็ดพันธ์ุพืช หรือรายจ่ายประเภทอ่ืนท่ีเข้าในลักษณะน้ี  
ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แนวทางท่ี 5 ข้อ 1 หน้าท่ี 63) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง

อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านงบกลาง  (00400)
แผนงานงบกลาง  (00410)

ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน ตั้งไว้ 1,415,000     บาท
งบกลาง ต้ังไว้ 1,415,000     บาท
  หมวดงบกลาง ต้ังไว้ 1,250,000     บาท
      1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว้ 140,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  ของค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างของ อบต.
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

      2. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ต้ังไว้ 490,000       บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์  ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 1 ข้อ 2 หน้าท่ี 42) 

      3. ประเภทสํารองจ่าย ต้ังไว้ 300,000       บาท
3.1 เงินสํารองจ่าย ต้ังไว้ 300,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทใด
ประเภทหน่ึงและท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสําหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เช่น วาตภัย อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอ่ืน ๆ ฯลฯ ตามจําเป็นและเหมาะสม 
ทันต่อเหตุการณ์ หรือกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือเพ่ือช่วยเหลือและป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนราวมในเขต อบต. หรือกรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้
ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าซ่อมวัสดุ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ดําเนินการ หรือจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับผู้มีสิทธิ
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 1 ข้อ 9 หน้าท่ี 43) 

      4. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ต้ังไว้ 320,000       บาท
4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ต้ังไว้ 270,000       บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง ในการจัดกิจกรรมด้ามการสาธารณสุข อนามัย ฯลฯ
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 9 ข้อ 2 หน้าท่ี 57) 

4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันกลาง ต้ังไว้ 50,000         บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันกลาง  ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 8 ข้อ 1 หน้าท่ี 56) 
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  หมวดบําเหน็จ/บํานาญ ตั้งไว้ 165,000    บาท
      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ต้ังไว้ 165,000       บาท

เพ่ือส่งสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในอัตราร้อยละหน่ึง ของรายรับเงินรายได้
ไม่รวมเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งได้ประมาณการรับไว้  
ปรากฏในด้านงบกลาง (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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ภาคผนวก
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 12,940,320  12,071,520  868,800       
งบบุคลากร 7,245,320    7,245,320    -              
หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 7,245,320    7,245,320    -              
  1. หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 3,953,000    3,953,000    -            

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  00111 514,260       514,260       
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 00111 42,120         42,120         
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 00111 42,120         42,120         
1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. 00111 86,500         86,500         
1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 00111 3,268,000     3,268,000     

  2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  (ยอดรวม) 3,292,320    3,292,320    -              

    2.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) 3,292,320    3,292,320    -              

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานส่วนตําบล 2,268,000    2,268,000    -              
2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00111 2,048,000     2,048,000     
2.1.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 00111 220,000       220,000       

     เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง 1,024,320    1,024,320    -              
2.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 00111 984,720       984,720       -                 

1. ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 00111 271,720       271,720       
2. ค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป 00111 713,000       713,000       

2.1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 00111 39,600         39,600         
งบดําเนินงาน 2,965,000    2,415,000    550,000    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 2,715,000    2,165,000    550,000    
  ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) 495,000      495,000      -              
      ค่าตอบแทน (สํานักงานปลัด อบต.) 495,000      495,000      -                 

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ก่ อบต. 00111 50,000         50,000         
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00111 20,000         20,000         -                 
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน 00111 30,000         30,000         
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 00111 60,000         60,000         

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)

รายการ

ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ

6. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 00111 335,000       335,000       
  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 1,090,000    960,000      130,000       
  ค่าใช้สอย  (สํานักงานปลัด อบต.) 1,090,000    960,000      130,000       
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  420,000       420,000       -

1.1 ค่ารับวารสาร 00111 90,000         90,000         -                 
1.2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 00111 70,000         70,000         
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทําของและค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล 00111 200,000       200,000       -                 
      ขับรถกู้ภัย
1.4 ค่าจัดทําวารสาร เอกสารต่าง ๆ 00111 60,000         60,000         

      2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  100,000       100,000       -                 
  2.1 ค่ารับรอง 00111 100,000       100,000       

1. ค่ารับรอง 20,000         20,000         
2.ค่าเลี้ยงรับรอง 80,000         80,000         

      3. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ  500,000       400,000       100,000        
            รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 00111 80,000         80,000         
    3.2 ค่าพวงมาลา พวงมาลัย เงินรางวัล และของท่ีระลึกของอบต. 00111 20,000         20,000         
    3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  และสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ 00111 100,000       100,000       -                 
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) 300,000       200,000       100,000        

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สมัมนาของคณะผู้บริหาร ส.อบต. 00111 300,000       200,000       100,000        
    ผู้นําในตําบล และพนักงาน

      4. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 70,000         40,000         30000
1. ค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุ 00111 70,000         40,000         30000

  ค่าวัสดุ 1,130,000    710,000      420,000       
      ค่าวัสดุ (สํานักงานปลัด อบต.) 1,130,000    710,000      420,000       

    1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00111 100,000       100,000       
    2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 00111 20,000         20,000         -                 
    3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 00111 10,000         10,000         -                 
    4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง  00111 160,000       160,000       
    5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 00111 40,000         20,000         20,000         
    6. ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 00111 700,000       300,000       400,000        
    7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 00111 50,000         50,000         -                 
    8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 00111 20,000         20,000         
    9. ประเภทวัสดุอ่ืน 00111 30,000         30,000         

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 250,000      250,000      -              
    1. ประเภทค่าไฟฟ้า 00111 150,000       150,000       
    2. ประเภทค่าโทรศัพท์ 00111 80,000         80,000         
    3. ประเภทค่าไปรษณีย์  00111 20,000         20,000         

งบลงทุน 603,700    338,400      265,300     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 603,700      338,400      265,300       
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 603,700      38,400        49,600        
        ค่าครุภัณฑ์ (สํานักงานปลัด อบต.) 603,700      38,400        49,600        
        1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 14,400     14,400      -              

1.1 ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด 00111 14,400         14,400         
        2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 24,000     24,000      -              

2.1 ค่ามัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 00111 24,000         24,000         
        3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9,400          -                9,400          

3.1 ค่าตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 00111 9,400          9,400           
        4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 40,200        -                40,200        

4.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) จํานวน 2 เครื่อง 00111 36,000         36,000         
4.2 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 00111 4,200          4,200           

        5. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 515,700      300,000      215,700       
5.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล 00111 515,700       300,000       215,700        
         เครื่องสูบนํ้าประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน

งบเงินอุดหนุน 10,000        10,000        -            
หมวดเงินอุดหนุน 10,000        10,000        -            
  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000        10,000        -              

1. อุดหนุน อบต.เมืองพาน โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ 00111 10,000         10,000         
    ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการฯ

งบบุคลากร 1,517,800    1,517,800    -
หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 1,517,800    1,517,800    -
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (กองคลัง) 1,517,800    1,517,800    -
      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานส่วนตําบล  1,357,000    1,357,000     -

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00113 1,315,000     1,315,000     
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 00113 42,000         42,000         -                 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง   160,800      160,800      
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 00113 141,000       141,000       
5. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 00113 19,800         19,800         

รายการ
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งบดําเนินงาน 545,000      545,000      
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 545,000      545,000      
  ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) 295,000      295,000      -              
    ค่าตอบแทน (กองคลัง) 295,000      295,000      -                 

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ก่ อบต. 00113 75,000         75,000         
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00113 10,000         10,000         
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 00113 10,000         10,000         
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 00113 200,000       200,000       

  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 220,000      220,000      -              
    ค่าใช้สอย  (กองคลัง) 220,000      220,000      -              
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000       160,000       -                 

    1.1 ค่าจ้างเหมาจัดวางระบบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 00113 160,000       160,000       -                 
      2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 50,000         50,000         

    2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมต่าง ๆ 00113 50,000         50,000         
      3. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000         10,000         

    3.1 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และวัสดุ 00113 10,000         10,000         
  ค่าวัสดุ 30,000        30,000        
      ค่าวัสดุ  (กองคลัง) 30,000        30,000        

   ประเภทวัสดุสํานักงาน  00113 30,000         30,000         
งบลงทุน 53,500        -                53,500        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 53,500        -                53,500        
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 53,500        -                53,500        
      ค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 53,500        -                53,500        
        1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 8,000          -                8,000          

1.1 ค่าตู้เก็บเอกสารแบบตู้เหล็ก ชนิด 2 บานประตู จํานวน 2 ใบ 00113 8,000          -                 8000
        2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6,000          -                6,000          

2.1 ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 กล้อง 00113 6,000          -                 6000
        3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 39,500        -                39,500        

3.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) จํานวน 2 เครื่อง 00111 36,000         36,000         
3.2 ค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 00111 3,500          3,500           

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 190,000      -                190,000       
งบดําเนินงาน 40,000        -                40,000        
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 40,000        -                40,000        
  ค่าวัสดุ 40,000        -                40,000        

1. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย 00123 30,000         -                 30,000         
2. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 00123 10,000         -                 10,000         

งบลงทุน (ยอดรวม) 150,000      -                150,000       
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 150,000      -                150,000       
    หมวดค่าครุภัณฑ์ 150,000      -                150,000       

    1. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 50,000        -                50,000        
1.1 ค่าสายส่งนํ้าดับเพลิง 00113 50,000         -                 50000

    2. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 100,000      -                100,000       
2.1 ค่าไฟกระพริบเตือนอันตรายและสัญญาณไฟจราจร แผงจราจร 00123 100,000       -                 100,000        

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  
ด้านบริหารงานทั่วไป  (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 4,236,780    1,433,000    2,803,780    
งบบุคลากร (ยอดรวม) 973,000      973,000      -                 
หมวดเงินเดือน  (ยอดรวม) 973,000      973,000      -                 

  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 973,000      973,000      -                 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานส่วนตําบล (ส่วนการศึกษาฯ)   638,000      638,000      -                 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00211 596,000       596,000       
2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 00211 42,000         42,000         

      เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง (ส่วนการศึกษาฯ) 335,000      335,000      -                 
4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 00211 278,000       278,000       -                 

4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 278,000       278,000       
5. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 00211 57,000         57,000         

งบดําเนินงาน (ยอดรวม) 1,731,580    460,000      1,271,580    
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 1,671,580    400,000      1,271,580    
  ค่าตอบแทน  (ส่วนการศึกษาฯ) 185,000    185,000      -               

1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00211 5,000          5,000           
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 00211 10,000         10,000         
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 00211 170,000       170,000       

  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 717,000      205,000      512,000       

      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  40,000         40,000         -                 
    1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 00211 40,000         40,000         

      2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 642,000       160,000       482,000        
          หมวดอ่ืนๆ

    2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนอ่ืนตามกฏหมาย 00211 20,000         20,000         0
    2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) 622,000       140,000       482,000        

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 00211 40,000         -                 40,000         
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 00211 40,000         40,000         
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 392,000       -                 392,000        
    (1) ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก 00212 392,000       -                 392,000        

แผนงานการศึกษา  (00210)
รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ 00214 150,000       100,000       50,000         

ให้กับเด็ก นักเรียน ประชาชน

      3. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 35,000         5,000           30,000         
    3.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 00211 5,000          5,000           
    3.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 00211 30,000         -                 30,000         

  ค่าวัสดุ  (ส่วนการศึกษา) 769,580      10,000        759,580       
    1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00211 10,000         10,000         
    2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 00211 20,000         -                 20,000         
    3. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) 00212 699,580       -                 699,580        
    4. ประเภทวัสดุการศึกษา 00212 40,000         -                 40,000         

หมวดค่าสาธารณูปโภค  (ยอดรวม) 60,000        60,000        -              
    1. ประเภทค่าไฟฟ้า 00211 20,000         20,000         

    2. ประเภทค่านํ้าประปา 00211 10,000         10,000         

    3. ประเภทค่าโทรศัพท์ 00211 30,000         30,000         

งบลงทุน 48,200        -                48,200        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 48,200        -                48,200        
  หมวดค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) 48,200        -                48,200        
    ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 8,000          -                8,000          

1. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู จํานวน 5 ใบ 00211 8,000          8,000           
    2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 40,200        -                40,200        

2.1 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (ชนิดพกพา) จํานวน 2 เครื่อง 00211 36,000         36,000         
2.2 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง 00211 4,200          4,200           

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 1,484,000    -                1,484,000    
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 1,484,000    -                1,484,000    
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (ยอดรวม) 1,484,000    -                1,484,000    

1. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา  46,000         -                 46,000         
1.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 00212 16,000         16,000         
1.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000         20,000         
1.3 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอพาน 00213 10,000         10,000         

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต๊าก 80,000         80,000         
2.1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 00212 40,000         40,000         
2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000         20,000         
2.3 โครงการการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีของโรงเรียนในตําบลสันกลาง 00212 20,000         20,000         

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 32,000         32,000         

3.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 00212 12,000         12,000         
3.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000         20,000         

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถํ้า 90,000         90,000         
4.1 โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 00212 40,000         40,000         
4.2 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 00212 20,000         20,000         
4.3 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 00212 30,000         30,000         

5. อุดหนุนโรงเรียนในตําบลสันกลางเป็นค่าอาหารกลางวัน 00212 1,236,000     -                 1,236,000     

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 370,000      30,000        340,000       
งบดําเนินงาน 100,000      30,000        70,000        
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000      30,000        70,000        
  ค่าวัสดุ 100,000    30,000        70,000      
      ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 00223 100,000       30,000         70,000         

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 270,000      -                270,000       
หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 270,000      -                270,000       
  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (ยอดรวม) 270,000       -                 270,000        

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน จํานวน 18 หมู่บ้าน 00223 270,000       270,000        

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสาธารณสุข  (00220)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 15,000        -                15,000        
งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 15,000        -                15,000        
หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 15,000        -                15,000        
  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์  15,000        -                15,000        

    1. อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอพาน  ตามโครงการกิจกรรมสาธารณกุศล 00232 15,000         15,000         

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 3,893,600    1,501,600    2,392,000    
งบบุคลากร 936,800      936,800      -                 
หมวดเงินเดือน (ยอดรวม) 936,800      936,800      -                 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,800      936,800      -                 

    เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา) พนักงานส่วนตําบล (ส่วนโยธา) 00241 767,000      767,000      -                 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน 00241 725,000       725,000       

2. ประเภทเงินประจําตําแหน่ง 00241 42,000         42,000         

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) พนักงานจ้าง (ส่วนโยธา)   169,800      169,800      -                 

4. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 00241 150,000       150,000       -                 

5. ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 00241 19,800         19,800         

งบดําเนินงาน 950,000      560,000      390,000       
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 950,000      560,000      390,000       

  ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) 185,000      185,000      
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 00241 5,000          5,000           
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 00241 10,000         10,000         
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน 00241 30,000         30,000         
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 00241 140,000       140,000       

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 645,000      305,000      340,000       
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  100,000       80,000         20,000         

 1.1 ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  และค่าจ้างออกแบบอาคารสํานักงาน 00241 100,000       80,000         20,000         
      2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 15,000         15,000         -                 
          หมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าตอบแทนอ่ืนตามกฏหมาย 00241 15,000         15,000         

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
      3. ประเภทค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 530,000       210,000       320,000        

3.1 ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมท่ีดิน ถนน สิ่งก่อสร้าง และสาธารณะสมบัติ 00242 520,000       200,000       320,000        
3.2 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของ  อบต. 00241 10,000         10,000         

ค่าวัสดุ  (ยอดรวม) 120,000      70,000        50,000        

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน 00241 20,000         20,000         
2. ประเภทวัสดุก่อสร้าง 00241 100,000       50,000         50,000         

งบลงทุน 1,606,800    4,800          1,602,000    
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 1,606,800    4,800          1,602,000    
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) 4,800          4,800          1,602,000    
    1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 4,800          4,800          -                 

1.1 ค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 3 ชุด 00241 4,800          4,800           
หมวดค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม)  1,602,000    -                1,602,000    
  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม)  1,602,000    -                1,602,000    
    1. ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,602,000    -                1,602,000    

    1. ค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กขอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 00242 200,000       200,000        
    2. ค่าจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 3 00242 152,000       152,000        
    3. ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน หมู่ท่ี  3 00242 48,000         48,000         
    4. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี  8 00242 32,000         32,000         
    5. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ท่ี  9 00242 250,000       250,000        
    6. ค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี  10 00242 200,000       200,000        
    7. ค่าปรับปรุงถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร หมู่ท่ี  12 00242 250,000       250,000        
    8. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ท่ี  15 00242 120,000       120,000        
    9. ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตและเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 00242 200,000       200,000        
          หมู่ท่ี  16
    10. ค่าจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา หมู่ท่ี 18 00242 150,000       150,000        

งบเงินอุดหนุน 400,000      400,000       
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 400,000      400,000       
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (ยอดรวม) 400,000      400,000       
  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพาน  (สาขาท่ี  13) (กองช่าง 400,000      400,000       

    1. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี  4 00242 100,000       100,000        
    2. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี  6 00242 50,000         50,000         
    3. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี  7 00242 250,000       250,000        

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 576,250      150,000      426,250       
งบดําเนินงาน 470,000      150,000      320,000       
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 470,000      150,000      320,000       

  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 470,000      150,000      320,000       
      1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยอดรวม)  100,000      -                100,000       

    1.1 ค่าตรวจสอบปริมาณนํ้า วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ของประปาหมู่บ้าน 00252 100,000       100,000        
          แหล่งนํ้าดิบ

      2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 370,000       150,000       220,000        
          หมวดอ่ืนๆ

    2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) 370,000       150,000       220,000        
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรตําบล 00252 100,000       -                 100,000        
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า OTOP
2. ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม อปพร.และสายตรวจอาสาตําบลสันกลาง 00252 30,000         30,000         
    ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 00252 90,000         90,000         
    สู่ตําบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการปกครอง 00252 100,000       100,000       
     เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน
5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 00252 50,000         50,000         -                 
    ตําบลสันกลาง (ศพส.ต.สันกลาง)

งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 106,250      -                106,250       
หมวดเงินอุดหนุน (ยอดรวม) 106,250      106,250       
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (ยอดรวม) 90,000        90,000        

1. อุดหนุน ศพส.อําเภอพาน  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 00252 20,000         20,000         
    อําเภอพาน (ศพส.อําเภอพาน)
2. อุดหนุน ศพส.จ.เชียงราย  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 00252 50,000         50,000         
    จังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.เชียงราย)

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าต๊าก  โครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 00252 5,000          5,000           
4. อุดหนุนโรงเรียนสันกลางวิทยา  โครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 00252 5,000          5,000           
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง  โครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 00252 5,000          5,000           
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านถํ้า  โครงการเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 00252 5,000          5,000           

  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  (ยอดรวม) 16,250        -                16,250        
1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพาน  โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน 00252 16,250         16,250         
    สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ พระคู่ขวัญ องค์ราชัน ราชินี

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 1,003,750    763,750      240,000       
งบดําเนินงาน 825,000      585,000      240,000       
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 825,000      585,000      240,000       

  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 725,000      485,000      240,000       
      1. ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  100,000      70,000         30,000         

    1.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานรัฐพิธี ประเพณี กิจกรรม และงานวันแม่แห่งชาติ 00263 100,000       70,000         30,000         
      2. ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 625,000       415,000       210,000        
          หมวดอ่ืนๆ

    2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) 625,000       415,000       210,000        
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาชนเผ่า 00262 20,000         20,000         
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่าย 00262 50,000         50,000
    ในการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬา
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์และมหกรรมของดีตําบลสันกลาง 00263 100,000       100,000       -                 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา 00263 150,000       100,000       50,000         
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง สรงนํ้าพระธาตุ 00263 160,000       100,000       60,000
    และประเพณีแห่ธรรมหลวง 
6. ค่าใช้จ่ายโครงการบวชพระภิกษุ สามเณร 00263 20,000         20,000         -                 
7. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธรรมะ พระธรรม แก่พระภิกษุสามเณร  ธรรมะสัญจร 00263 60,000         60,000         
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 00263 50,000         50,000         

ตําบลสันกลาง

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 00263 15,000         15,000         

และประเพณีชนเผ่า

  ค่าวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000      100,000      -              
      ประเภทวัสดุกีฬา 00262 100,000       100,000       -                 
งบลงทุน (ยอดรวม) 100,000      100,000      -              
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม) 100,000      100,000      -              
  ค่าครุภัณฑ์ (ยอดรวม) 100,000      100,000      -              
    ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 100,000      100,000      -                 

  1. ค่าเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 00262 100,000       100,000       -                 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260)
รายการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  2558
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
งบเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 78,750        78,750        -              
หมวดเงินอุดหนุน  (ยอดรวม) 78,750        78,750        -              
  1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  (ยอดรวม) 78,750        78,750        -                 

1.1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพาน  โครงการจัดงานพิธี งานประเพณี 00263 78,750         78,750         -                 
      และวัฒนธรรม ประจําปี 2558

รายการ



120

รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน  2,522,300    -                2,522,300    
งบลงทุน  2,522,300    -                2,522,300    
หมวดค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม)  2,522,300    -                2,522,300    
  ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง (ยอดรวม)  2,522,300    -                2,522,300    
    1. ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 782,300      782,300       

  1.1 ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 5 00312 250,000       250,000        
  1.2 ค่าขุดบ่อนํ้าดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี  8 00312 91,900         91,900         
  1.3 ค่าก่อสร้างถังกรองใต้นํ้า หมู่ท่ี 8 00312 60,400         60,400         
  1.4 ค่าวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ท่ี 14 00312 100,000       100,000        
  1.5 ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่ท่ี 15 00312 80,000         80,000         
  1.6 ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 00312 200,000       200,000        

    2. ประเภทอาคารต่าง ๆ 1,150,000    -                1,150,000    
  2.1 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 00312 250,000       250,000        
  2.2 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี  6 00312 200,000       200,000        
  2.3 ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 00312 200,000       200,000        
  2.4 ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 13 00312 100,000       100,000        
  2.5 ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 14 00312 400,000       400,000        

    3. ประเภทค่าถมดิน 590,000      -                590,000       
3.1 ค่าถมดนิพร้อมปรับเกลี่ย ท่ีดิน อบต.สันกลาง (สํานักงานใหม่) 00312 590,000       590,000        

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)

รายการ
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ
ตั้งงบประมาณจ่ายท้ังส้ิน 185,000      100,000      85,000        
งบดําเนินงาน 185,000      100,000      85,000        
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) 185,000      100,000      85,000        

  ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) 85,000        -                85,000        
      ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 85,000         -                 85,000         
      หมวดอ่ืนๆ

    1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และโครงการจัดงานต่าง ๆ  (ยอดรวม) 85,000         -                 85,000         
1. ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาพิทักษ์ป่าตามพระราชเสาวนีย์ 00322 30,000         -                 30,000         
    ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ 00322 40,000         -                 40,000         
    รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว  ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร 00322 15,000         -                 15,000         
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ค่าวัสดุ  (ยอดรวม) 100,000      100,000      -                 
ประเภทวัสดุการเกษตร 00321 100,000       100,000       

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  

ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)
แผนงานการเกษตร  (00320)
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รหัส งบประมาณ เงินรายได้ เงินอุดหนุนฯ

ตั้งงบประมาณจ่ายทั้งสิ้น 1,415,000    450,130      964,870       

งบกลาง  (ยอดรวม) 1,415,000    450,130      964,870       

  หมวดงบกลาง  (ยอดรวม) 1,250,000    285,130      964,870       
      1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 00411 140,000       85,130         54,870         
      2. ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 00411 490,000       490,000        
      3. ประเภทเงินสํารองจ่าย 300,000      200,000      100,000       

    1. เงินสํารองจ่าย 00411 300,000       200,000       100,000        

      4 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน  (ยอดรวม) 320,000      -                320,000       
    4.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสันกลาง 00411 270,000       -                 270,000        

    4.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 00411 50,000         50,000         

  หมวดบําเหน็จ/บํานาญ 165,000      165,000      -              
      ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 00411 165,000       165,000       

27,348,000  16,500,000  10,848,000   

ด้านงบกลาง  (00400)

รวมงบประมาณตั้งจ่ายท้ังสิ้น

แผนงานงบกลาง  (00410)

รายการ

บัญชีสรุปงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี  2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง  
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สํานักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา งบกลาง
คิดเป็นร้อยละ 44.80           7.70 23.33 18.48 5.15 99.45

หมวดเงินเดือน 7,245,320     1,517,800   936,800    973,000        - 10,672,920     38.81
   เงินเดือนฝ่ายการเมือง 3,953,000     - - - - 3,953,000       14.37
   เงินเดือนข้าราชการพนักงานส่วนตําบล 2,268,000     1,357,000   767,000    638,000        - 5,030,000       18.29
   เงินเดือนพนักงานจ้าง 1,024,320     160,800     169,800    335,000        - 1,689,920       6.15
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย  และวัสดุ 3,610,000     545,000     950,000    2,396,580     - 7,501,580       27.28
  ค่าตอบแทน 495,000        295,000     185,000    185,000        - 1,160,000       0.42
  ค่าใช้สอย  1,745,000     220,000     645,000    1,342,000     - 3,952,000       14.37
  ค่าวัสดุ 1,370,000     30,000       120,000    869,580        - 2,389,580       8.69
หมวดสาธารณูปโภค 250,000        - - 60,000         - 310,000         1.13
หมวดเงินอุดหนุน 460,000        - 400,000    1,504,000     - 2,364,000       8.60
  อุดหนุนส่วนราชการ 148,750        - 400,000    1,504,000     - 2,052,750       7.46
  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10,000          - - - - 10,000           0.04
  อุดหนุนเอกชน 270,000        - - - - 270,000         0.98
  อุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์  31,250          - - - - 31,250           0.11
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 753,700        53,500       4,800        148,200        - 960,200         3.49
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - - 4,124,300  - - 4,124,300       15.00
หมวดงบกลาง - - - - 1,250,000  1,250,000       4.55
   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - - - - 140,000     140,000         0.51
   ประเภทเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ - - - - 490,000     490,000         1.78
   ประเภทสํารองจ่าย - - - - 300,000     300,000         1.09
   ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน - - - - 320,000     320,000         1.16
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ  - - - - 165,000     165,000         0.60
รวมงบประมาณส่วน 12,319,020    2,116,300   6,415,900  5,081,780     1,415,000  99.45

27,348,000  รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น

ส่วนราชการ

สรุปรายการต้ังจ่ายตามงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

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

รายการ ยอดรวม ร้อยละ


