สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภา เทศบาลตําบลสถาน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของ เทศบาลตําบลสถาน
จะได เ สนอร างเทศบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจาย ประจําป ตอสภาเทศบาลตําบลสถานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลสถาน
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
1.1.1 เงินฝากธนาคารทัง้ สิ้น 35,654,093.54 บาท
1.1.2 เงินสะสม 9,095,561.07 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 12,448,142.44 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน .......0..............โครงการ
รวม ………0……………… บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน …………0… โครงการ
รวม ……0…………………… บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง ……………0……………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ ……2557……………
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 51,853,396.47
บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
544,108.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
95,078.66

บาท
บาท
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค

(3) รายจายจริง ขอมูล ณ 30 มิ.ย. 2557 จํานวน 38,205,613.94 บาท
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน
(หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

159,579.85
0.00
555,060.00

บาท
บาท
บาท
บาท
13,153,363.16 บาท
12,089,736.00 บาท
25,256,470.80 บาท

ประกอบดวย
2,035,493.00
6,596,623
4,001,899.32
424,056.80
1,379,780
17,765,057
6,002,704.82

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................
ปงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท รายจายจริง ..…..…..………. บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จํานวน ....………………. บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน ....………………. บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน ....………………. บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จํานวน ....………………. บาท
ทรัพยจํานําจํานวน .………………. บาท
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คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ. เชียงของ จังหวัด เชียงราย

2.1 รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป..2556..

ประมาณการ
ป...2557.

ประมาณการ
ป.2558...

532,606.68
119,885.20
215,471.92
238,385.00
1,106,348.80

570,000
164,500
201,500
330,500
1,266,500

1,376,500.00

21,945,256.25

18,363,000
18,363,000

19,020,000.00
19,020,000.00

10,989,331.00

12,000,000.00
12,000,000.00

12,000,000.00
12,000,000.00

34,040,936.05

31,629,500.00

32,396,500.00

21,945,256.25

10,989,331.00

670,000.00
181,500.00
250,000.00
275,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .2558...
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

รายจายจริง
ป ……2556….

ประมาณการ
……2557……..

ประมาณการ
…2558…….

1,737,184.42
5,943,189.00

2,802,050.00 2,426,418.00
9,569,640.00 11,446,040.00

7,225,256.55

9,764,280.00

8,924,420.00

5,074,480.00

6,488,750.00

6,682,900.00

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,385,330.00
รวมจายจากงบประมาณ 22,365,439.97

3,004,780.00 2,916,722.00
31,629,500 32,396,500.00
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ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558 ของ เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
12,502,540.00
480,000.00
5,896,820.00
453,900.00
203,000.00
8,008,000.00
1,006,722.00
1,051,500.00
367,600.00

2,426,418.00
32,396,500

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
(1) หมายถึง
(2) หมายถึง

ขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
งบกลาง
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ

งาน

งานงบกลาง
2,426,418.00
2,018,488.00
407,930.00

งาน…………………

งาน…………………

รวม
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
แผนงานบริหารทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
7,108,040.00
2,624,640.00
4,483,400.00
2,552,000.00
330,000.00
1,120,000.00
652,000.00
450,000.00
352,100.00
172,100.00
180,000.00
35,000.00
35,000.00
10,047,140.00

งานบริหารงานคลัง
1,807,000.00
0
1,807,000.00
606,000.00
206,000.00
310,000.00
90,000.00
0
42,400.00
42,400.00
0
0
2,455,400.00

รวม
8,915,040.00
2,624,640.00
6,290,400.00
3,158,000.00
536,000.00
1,430,000.00
742,000.00
450,000.00
394,500.00
214,500.00
180,000.00
35,000.00
35,000.00
12,502,540
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
200,000
0
100,000.00
100,000.00
0
40,000.00
40,000.00
0
240,000

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
200,000.00
0
200,000.00
0
0
40,000.00
40,000.00
0
240,000.00

รวม
400,000.00
0
300,000.00
100,000.00
0
80,000.00
80,000.00
0
480,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1,030,000.00
1,030,000.00
469,000.00
220,000.00
166,000.00
50,000.00
33,000.00
194,400.00
194.400.00
0
0
0
1,693,400.00

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
0
0
1,869,420.00
0
728,000.00
1,141,420.00
0
0
0
0
2,264,000.00
2,264,000.00
4,133,420.00

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
0
0
70,000.00
0
70,000.00
0
0
0
0
0
0
0
70,000.00

รวม
1,030,000.00
1,030,000.00
2,408,420.00
220,000.00
964,000.00
1,191,420.00
33,000.00
194,400.00
194,400.00
0
2,264,000.00
2,264,000.00
5,896,820.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แผนงานสาธารณสุข
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
140,000.00
100,000.00
40,000.00
313,900.00
313,900.00
453,900.00

รวม
140,000.00
100,000.00
40,000.00
313,900.00
313,900.00
453,900.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
200,000.00
200,000.00
0
3,000.00
3,000.00
203,000.00

รวม
200,000.00
200,000.00
0
3,000.00
3,000.00
203,000.00
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แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1,501,000.00
1,501,000.00
493,000.00
233,000.00
130,000.00
130,000.00
0
325,000.00
325,000.00
0
0
0
2,319,000.00

งานไฟฟาถนน
0
0
0
0
0
0
0
5,689,000.00
0
5,689,000.00
0
0
5,689,000.00

รวม
1,501,000.00
1,501,000.00
493,000.00
233,000.00
130,000.00
130,000.00
0
6,014,000.00
325,000.00
5,689,000.00
0
0
8,008,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานสเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน
930,000.00
930,000.00
0
76,722.00
76,722.00
1,006,722.00

รวม
930,000.00
930,000.00
0
76,722.00
76,722.00
1,006,722.00

17

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ
315,000.00
230,000.00
85,000.00
0
0
315,000.00

งานวิชาการทองเที่ยวและ
สงเสริมการทองเที่ยว
100,000.00
100,000.00
0
0
0
100,000.00

งานวัฒนธรรมทองถิ่น
480,000.00
480,000.00
0
156,500.00
156,500.00
636,500.00

รวม
895,000.00
810,000.00
85,000.00
156,500.00
156,500.00
1.051,500.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
(เทศบาลตําบลสถาน)
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
แผนงานการเกษตร
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งาน

งานสงเสริมการเกษตร
200,000.00
200,000.00
67,600.00
67,600.00
267,600.00

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
100,000.00
100,000.00
0
0
100,000.00

รวม
300,000.00
300,000.00
67,600.00
67,600.00
367,600.00
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เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา…....65…….. จึงตรา เทศบัญญัติขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตําบลสถาน และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
ขอ 1 ขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ขอ 2 ขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,396,500
บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,396,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น

ยอดรวม
12,502,540.00
480,000.00
5,896,820.00
453,900.00
203,000.00
8,008,000.00
1,006,722.00
1,051,500.00
367,600.00
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งบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

2,426,418.00
32,396,500.00

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิน้ 32,396,500 บาท ดังนี้

งบ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจาย

ยอดรวม
2,426,418.00
11,446,040.00
8,924,420.00
6,682,900.00
2,916,722.00
32,396,500.00

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรีตําบลสถาน ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรีตําบลสถาน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที.่ ......................................................
(ลงนาม)
(นายชวง ทะกัน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลสถาน
เห็นชอบ
(ลงนาม)
(นายทรงฤทธิ์ แกวสุทธิ)
ตําแหนง นายอําเภอเชียงของ ปฏิบัติราชการแทน
ผูว าราชการจังหวัดเชียงราย
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
(1) หมายถึง ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หมายถึง ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) หมายถึง พระราชบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ
(4) หมายถึง มาตราที่ของพระราชบัญญัติจัดตั้งของแตละรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หมายถึง สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(6) หมายถึง ผูมีอํานาจอนุมัติตามพระราชบัญญัติ
(7) หมายถึง ตําแหนงผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2558
(เทศบาลตําบลสถาน )
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
รายรับจริง

รายรับ
ป 2555
หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพื่อการโฆษณา
4. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
5. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2556

ป2557

ป 2558

92,286

314,425.01

33.58

420,000.00

84,517.69

90,179.43

300,724.00
130,636.00

44.16

130,000.00

38,182.00

54,043

112,831.00

122.05

120,000..00

214,985.69

458,647.44

544,191.00

46.08

670,000.00

596.55

716.83

2,968.20

597.52

5,000.00

30,778.96

100

60,000.00

980.00

1,290.00

1,490.00

55.04

2,000.00

1,260

2,190

2,380.00

14.16

2,500.00

60

940

24,285.50

112.77

2,000.00
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50,855

7. คาปรับการผิดสัญญา
8. คาปรับผูกระทําผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย
9. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

31,600

100

40,000.00

24,000.00

12.54

35,000.00

รายรับจริง

รายรับ
ป 2555
10. ค า ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สถานที่ จํ า หน า ยหรื อ สถานที่ ส ะสม
อาหารซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตร.ม.
11. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
12. คาใบอนุญาตโฆษณาโดยใชเสียง เครื่องขยายเสียง
13. คาใบอนุญาตอื่น ๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
3. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน

31,100

7,366.00

ประมาณการ

ป 2556
500

ยอดตาง
(%)

ป2557
900

350

122.22

ป 2558
2,000.00
30,000.00

1,100

2,920

2,800

2.74

3,000.00

86,951.55

40,056.83

96,418.66

353.11

181,500.00

500
74,623.98

175,856.95

159,579.85

42.16

250,000.00

74,623.98

173,356.95

159,579.85

44.21

250,000.00

175,400

145,500

549,500.00

71.82

250,000.00
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2. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง
3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
4. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. /แผน/กระจายอํานาจ

71.50
8,650

10,000

6,560.00

150

25,000.00

184,050

151,778

556,060.00

81.19

275,000.00

257,939.88

100

300,000.00

6,023,852.98

44.61

7,900,000.00

5,465,252.32

รายรับจริง

รายรับ

3. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
5. ภาษีสุรา
6. ภาษีสรรพสามิต
7. คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
8. คาภาคหลวงแร
9. คาภาคหลวงปโตรเลียม
10. คา ธรรมเนีย มจดทะเบีย นสิ ท ธิแ ละนิ ติก รรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

5,462,895.80

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2555

ป 2556

ป2557

ป 2558

2,733,722.63

3,203,723.07

3.01

3,300,000.00

109,696.96

205,472.93

3,011,394.24
127,179.63

-27.00

150,000.00

1,441,279.76

1,570,676.02

1,476,897.65

8.23

1,700,000.00

3,473,434.09

2,822,672.13

1,988,228.42

6.28

3,000,000.00

1,020
87,832.46

54,955.82

16,585.30

-9.02

50,000.00

100,009.94

114,835.04

105,744.73

4.50

120,000.00

1,743,710

1,998,149

2,109,800.00

25.16

2,500,000.00
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11. คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล
12. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

15,154,938.16

15,434,399.81

15,117,622.83

23.23

19,020,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตองนํามาตั้งขอบัญญัติ
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

9,196,134.00

11,359,481.00

12,089,736.00

5.64

12,000,000.00

9,196,134.00

11,359,481.00

12,089,736.00

5.64

12,000,000.00

รวมทุกหมวด

24,911,638.38

27,650,720.53

28,563,608.34

17.16

32,396,500.00

75
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,396,500 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
รวม
670,000
บาท แยกเปน
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งรับไว 420,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
2. ภาษีบํารุงทองที่
ตั้งรับไว 130,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
1. ภาษีปาย
ตั้งรับไว 120,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม
181,500 บาท แยกเปน
2. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
ไมไดตั้งรับไว
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
3. คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนปายประกาศ ฯลฯ
ตั้งรับไว
2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวแลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของป
ที่ผานมา
4. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
ตั้งรับไว
2,500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
5. คาธรรมเนียมอื่นๆ
ตั้งรับไว
2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
6. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
7. คาปรับการผิดสัญญา
ตั้งรับไว
40,000
บาท
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คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
8. คาปรับผูกระทําความผิดตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
9. คาปรับอื่นๆ
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
10. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้งรับไว 35,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
11. คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ตั้งรับไว 2,000 บาท
ในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
12. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเสียง เครื่องขยายเสียง ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
13. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับไว 60,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
14. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ตั้งรับไว
บาท
คําชี้แจง เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดในปนี้
15. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ตั้งรับไว 30,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
16. คาใบอนุญาตอื่นๆ
ตั้งรับไว 3,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
250,000 บาท แยกเปน
1. คาเชาหรือบริการสถานที่
ตั้งรับไว
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการไวใกลเคียงรายไดที่จัดเก็บได
จริง
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งรับไว 250,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะไดรับ
3. รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ไมไดตั้งรับไว
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5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

275,000

บาท แยกเปน

1. คาจําหนายเศษของ
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
2. เงินที่มีผูอุทิศให
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
3. คาขายแบบแปลน
ตั้งรับไว
250,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรองรับตามหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางที่ตั้งไวในขอบัญญัติ
4. คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
5. คาชดเชยสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
6. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
ตั้งรับไว
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเนื่องจากคาดวาจะไดรับ
7. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น
ตั้งรับไว 25,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดในปนี้

6. หมวดรายไดจากทุน
รวม
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้

-

บาท แยกเปน
ไมไดตั้งรับไว

ข. รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 19,020,000 บาท แยกเปน
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ตั้งรับไว 300,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่เนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับรายรับของปที่ผานมา
2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ. กําหนดแผนและกระจายอํานาจ ตั้งรับไว
7,900,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับรายรับของปที่ผานมา
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ตั้งรับไว 3,300,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับรายรับของปที่ผานมา
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตั้งรับไว 150,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของปที่ผานมา
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5. ภาษีสุรา
ตั้งรับไว 1,700,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของปที่ผานมา
6. ภาษีสรรพสามิต
ตั้งรับไว 3,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของปที่ผาน
มา
7. คาภาคหลวง(และคาธรรมเนียมปาไม)
ไมไดตั้งรับไว
คําชี้แจง เนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับประเภทนี้
8. คาภาคหลวงแร
ตั้งรับไว
50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของปที่
ผานมา
9. คาภาคหลวงปโตรเลียม
ตั้งรับไว
120,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ผานมา
10. เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ตั้งรับไว - บาท
คําชี้แจง ไมไดประมาณการไวเนื่องจากปที่ผานมาไมมีรายรับ
11. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ตั้งรับไว 2,500,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่
ผานมา
12. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
ตั้งรับไว
บาท
คําชี้แจง ประมาณการรองรับไวเนื่องจากคาดวาจะไดรับงบประมาณเพิม่ ขึ้น
13. ภาษีจัดสรรอื่นๆ
ตั้งรับไว
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น

ข .รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท แยกเปน
1. หมวดเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท แยกเปน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
ตั้งรับไว 12,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่แลวเนื่องจากประมาณการใกลเคียงการรายรับของปที่ผานมา
ค .รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค แยกเปน
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคดานการศึกษา
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2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไมไดตั้งรับไวเนื่องจากเปนเงินนอกงบประมาณ
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558
เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ป 2554
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนฝายนายก / รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

รายจายจริง
ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

374,700.00
42,090.00
42,090.00
68,996.00
2,348,460.00
2,876,336.00

460,183.00
37,702.00
37,702.00
77,341.00
2,616,705.00
3,229,633.00

305,534.00 695,520.00
51,621.00 120,000.00
51,621.00 120,000.00
75,834.00 198,720.00
739,009.00 1,490,400.00
1,223,619.00 2,624,640.00

127.64
132.46
132.46
162.04
101.68
114.50

695,520.00
120,000.00
120,000.00
198,720.00
1,490,400.00
2,624,640.00

1,430,620.00
58,350.00
42,000.00
357,790.00
99,490.00

1,566,680.00
183,000.00
42,000.00
383,040.00
116,320.00

1,706,620.00 2,200,000.00
129,300.00 162,000.00
42,000.00 228,000.00
404,990.00 703,000.00
154,380.00 248,000.00

93.37
-84.53
420.00
77.79
45.74

3,300,000.00
20,000.00
218,400.00
720,000.00
225,000.00
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รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

1,988,250.00
4,864,586.00

ป 2554
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
คาเบี้ยประชุม
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภา)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น

512,000.00
42,400.00
21,480.00
59,100.00
39,833.00
40,681.00
715,494.00
266,660.00
18,850.00
21,800.00

2,291,040.00
5,520,673.00
รายจายจริง
ป 2555

2,437,290.00 3,541,000.00
3,660,909.00 6,165,640.00

83.95
94.16

4,483,400.00
7,108,040.00

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป2556

ป 2557

ป 2558

540,315.00

753,090.00

170,000.00

-77.42

170,000.00

24,780.00
78,600.00
22,814.00
58,816.00
725,325.00

23,100.00
89,550.00
24,518.00
163,529.00
1,053,787.00

30,000.00
110,000.00
40,000.00
80,000.00
430,000.00

29.88
-21.23
63.14
-87.77
-68-69

30,000.00
70,000.00
40,000.00
20,000.00
330,000.00

172,346.00
114,030.00

253,687.51

350,000.00

37.97

350,000.00

11,820.00
12,100.00

100,000.00
60,000.00

746.02
147.93

100,000.00
30,000.00
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1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2. คาใชจายในการสํารวจ รังวัด ปกปนแนวเขตที่สาธารณะ
ในเขตตําบลสถาน
3. คาใชจายโครงการติดตั้งระบบเครือขายสัญญาณ
อินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-fi)
4. คาใชจายโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน

262,115.70

130,161.00
9,805.00

108,441.00
6,840.00

200,000.00
40,000.00

250,000.00
40,000.00

450,000.00
272,195.00

136,600.00
รายจายจริง

ป 2554
5. คาใชจายโครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม อบรม
วินัยและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของพนักงาน/
สมาชิก
6. คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

130.54
484.80

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

136,600.00 280,000.00

83.02

250,000.00

67,267.11
60,000.00
1,142,405.97 1,540,000.00

48.67
-1.96

100,000.00
1,120,000.00

-45.40
-12.19
100
133.80
74.31
100
42.19

80,000.00
20,000.00
80,000.00
400,000.00
12,000.00
20,000.00
30,000.00

ป 2555

ป2556

250,050.00
75,119.14
926,019.84

97,655.58
774,047.58

120,656.00
9,850.00

139,472.00
18,110.00

146,526.50
22,778.00

106,797.00
8,000.00

127,371.00
2,480.00

171,090.00
6,884.00

24,513.00

41,363.00

51,900.00

ป 2557

คาวัสดุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร

115,000.00
20,000.00
80,000.00
500,000.00
12,000.00
20,000.00
30,000.00
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100
63.33

10,000.00
652,000.00

125,403.78 150,000.00
54.49
29,429.38
50,000.00 103.88
30,000.00
40,000.00
33.33
6,475.14 150,000.00 2,216.55
191,308.30 390,000.00 135.22
2,786,679.77 3,147,000.00
-8.42

200,000.00
60,000.00
40,000.00
150,000.00
450,000.00
2,552,000.00

8. วัสดุอื่น ๆ
รวมคาวัสดุ

269,816.00

328,796.00

รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ

91,903.50
10,299.77
10,000.00
6,291.60
118,494.87
2,029,824.71

94,668.30
11,667.81
20,000.00
6,265.38
132,601.49
1,960,770.07

399,178.50

10,000.00
787,000.00

คาสาธารณูปโภค

1.
2.
3.
4.

คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาบริการทางดานคมนาคม

รายจายจริง
ป 2554
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลมมือโยก
2. โทรศัพทเคลื่อนที่
3. เกาอี้พลาสติก
4. เต็นทผาใบ
5. เครื่องปรับอากาศ
6. ชุดรับแขก

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

13,700.00
2,500.00
40,000.00
45,000.00
61,800.00
34,000.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558
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7. โตะทํางานพรอมเกาอี้ ฝายกิจการสภาฯ
8. โพเดี่ยวหรือสแตนต
9. เกาอี้ทํางาน
10. ตูเก็บเอกสาร
11. พัดลมติดผนัง
12. ตูสาขาโทรศัพท
13. ติดตั้งระบบ Leased Line Internet
14. พัดลมไอเย็น
รวมครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ขับเคลื่อน 2 ลอ
รวมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

56,210.00

26,000.00

4,000.00
3,495.00
4,900.00
4,500.00
29,750.00
42,800.00
92,000.00
387,650.00
740,000.00
740,000.00
รายจายจริง
ป 2554

จัดหาเครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง
รวมครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เครื่องกําเนิดไฟฟา
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมคาครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ประมาณการ
ป 2555

ป2556

ป 2557

3,400.00

83,227.00

1,198,630.00

47,950.00
250,860.00

29,000.00
150,000.00
567,800.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558
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1. กลองถายภาพนิ่ง
2. เครื่องขยายเสียงพรอมไมค
3. กลองวงจรปด
ครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องทําน้ําเย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. คอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพ Multifunection
3. เครื่องสํารองไฟ
รวมครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ

50,000.00
60,000.00
37,500.00
13,000.00
75,732.00

38,000.00

36,650.00

38,000.00

รวมคาครุภัณฑ

83,227.00

1,198,630.00

25,000.00
8,400.00

250,860.00

567,800.00

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
1. ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
2. คาปรับปรุงปายบอกแนวเขตเทศบาล

ป 2555

15,000.00
5,100.00
20,100.00
60,000.00

33,400.00
150,000

รายจายจริง
ป 2554

-59.07

31.40

172,100.00

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

249,000.00
400,000.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558
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3. คาตอเติมอาคารสํานักงาน
4. ปรับปรุงอาคารหอประชุม
5. ปรับปรุงหองน้ํา สนง.

400,000.00
120,000.00
60,000.00
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
เงินอุดหนุนสวนราชการ
สํานักงานไฟฟา-ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 12
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน

249,000.00
332,227.00

743,000.00
1,941,630.00

250,860.00

800,000.00
1,367,800.00

100
40.35

180,000.00
352,100.00

20,000.00

22,000.00

75.00

35,000.00

528,775.65
20,000.00
22,000.00
528,775.65
22,000.00
9,951,848.72 6,718,448.77 10,702,440.00

75.00
100
49.54

35,000.00
35,000.00
10,047,140.00

95.45

1,460,000.00

17,500.00
511,275.00
25,992.95
25,992.95
30,992.95
7,252,650.66

589,824.00

697,601.00

746,980.00

1,020,000.00

รายจายจริง
ป 2554
เงินประจําตําแหนง

ป 2555

ป2556

ประมาณการ
ป 2557
42,000.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558
42,000.00
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คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.
3. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

71,940.00
26,460.00
769,464.00
769,464.00

79,360.00
23,240.00
900,201.00
900,201.00

93,580.00
34,820.00
995,340.00
900,201.00

190,000.00
420.00

174,090.00
2,940.00

9,215.00
39,110.00
238,745.00

9,545.00
34,591.00
221,166.00

251,760.00
1,680.00
15,000.00
10,345.00
18,693.00
297,478.00

43,284.05
18,107.00

52,400.00

45,133.35

50,000.00

77.25

80,000.00

35,835.00

27,725.00

17,744.00

45,000.00

463.58

100,000.00

100,000.00

100

100,000.00

16,408.00

158,000.00
65,000.00
1,393,000.00
1,393,000.00

105.17
69.44
81.54
100.73

192,000.00
59,000.00
1,807,000.00
1,807,000.00

150,000.00
52.33
20,000.00 1.090.47
43,000.00
100
16,000.00
54.67
50,000.00
7.00
279,000.00 -30.75

120,000.00
20,000.00
30,000.00
16,000.00
20,000.00
206,000.00
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รายจายจริง
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุงานบานงานครัว
3. คาวัสดุคอมพิวเตอร
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร
5. วัสดุอื่น ๆ
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางาน
2. เครื่องโทรสาร

ประมาณการ

ป 2555

ป2556

4,740.00
101,966.05

3,480.00
100,013.00

3,390.00
66,267.35

20,000.00 784.96 30,000.00
215,000.00 367.80 310,000.00

41,610.00

31,594.40

39,428.00

3,643.00

11,360.00

18,940.00
3,600.00

50,000.00 1.45 40,000.00
10,000.00
100 10,000.00
20,000.00 5.60 20,000.00
10,000.00 177.78 10,000.00
10,000.00
100 10,000.00
100,000.00 45.23 90,000.00
594,000.00 42.34 606,000.00

45,253.00
385,964.05

42,954.40 61,968.00
364,133.40 425,713.35

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2554

14,000.00
6,990.00

100

ป 2558

7,000.00
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รายจายจริง
ป 2554
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. คอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร
3. เครื่องสํารองไฟ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-กลองถายภาพนิ่ง
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-เครื่องขยายเสียง

ป 2555

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาปรับปรุงรอบหองสวนการคลัง (กอสรางทําตูเก็บเอกสาร
แบบบิวทอิน)
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

5,825.00

ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

32,000.00
5,500.00
5,300.00

-53.70

6,990.00
16,400.00
62,780.00

56,800.00

-32.46

152,690.00
62,780.00
1,417,024.40 1,483,833.35
11,368,873.12 8,202,282.12

56,800.00
2,043,800.00
12,746,240.00

22,690.00

รวมคาครุภัณฑ

ประมาณการ

22,690.00

32,400.00

ป 2558
15,000.00
20,400.00

42,400.00

130,000.00
5,825.00
1,161,253.05
8,413,883.71

-32.46
42,400.00
65.48 2,455,400.00
25.49 10,292,640.00
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หมวดรายจายอื่น

รายจายจริง
ป 2554
คาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาจัดหาปายหยุดตรวจสามเหลี่ยมหยุดฉุกเฉิน
ตูเก็บชุดดับเพลิง
ตูเก็บเอกสาร
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

40,700.00
40,700.00
40,700.00

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

43,529.00

79,680.00

50,000.00

25.50

100,000.00

43,529.00

79,680.00

50,000.00

25.50

100,000.00

79,680.00

40,000.00
100
40,000.00
100
90,000.00 151.00

100,000.00
100,000.00
200,000.00

56,000.00
56,000.00
99,529.00

57,000.00

99,529.00

57,000.00
57,000.00
147,000.00

100
100
100
100
100

20,000.00
20,000.00
40,000.00
40,000.00
240,000.00
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งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
หมวดรายจายอื่น

รายจายจริง
คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
โครงการปองกันไฟปา
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุเครื่องแตงกาย
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

ประมาณการ

ป 2554

ป 2555

ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

18,750.00

135,304.00

135,000.00

150,000.00

11.11

150,000.00

18,750.00

135,304.00

135,000.00

150,000.00

48.14

50,000.00
200,000.00

38,880.00
38,880.00
57,630.00

135,304.00

135,000.00

150,000.00

48.14

200,000.00

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
ชุดดับเพลิง

40,000.00
รวมคาครุภัณฑ

40,000.00

40,000.00
40,000.00
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รวมงบลงทุน

40,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

57,630.00
98,330.00

135,304.00
234,833.00

135,000.00
214,680.00

33,780.00
33,780.00
223,780.00 77.78
370,780.00 123.59

รายจายจริง
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)

40,000.00

240,000.00
480,000.00

ประมาณการ

ป 2554

ป 2555

ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

131,739.00
21,090.00

212,520.00
43,880.00

208,200.00
52,800.00

318,000.00
46,000.00

82,140.00
92,460.00
327,431.00

117,700.00
59,220.00
433,320.00

100,060.00
76,340.00
437,400.00

242,000.00
245,000.00
851,000.00

245.82 720,000.00
-62.90
18,000.00
100
42,000.00
129.87 230,000.00
-73.80
20,000.00
135.49 1,030,000.00

ป 2558

44

รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
คาเชาบาน
คารักษาพยาบาล
รวมคาตอบแทน

327,431.00

433,320.00

437,400.00

851,000.00

380,000.00

368,385.00
5,460.00

399,330.00
1,260.00

150,000.00
-62
30,000.00 2,280.95
2,000.00
100

150,000.00
30,000.00
20,000.00

100
-45.49

20,000.00
220,000.00

3,000
420.00
380,420.00

9,001.00
382,846.00

403,590.00

20,000.00
202,000.00

รายจายจริง
ป 2554
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2. คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน

135.49 1,030,000.00

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

87.97

29,725.00

29,400.00

26,600.00

50,000.00

24,732.00

25,442.00
42,000.00
2,290.00

21,952.00
36,000.00
1,490.00

50,000.00 173.32
36,000.00
0
20,000.00 1,242.28

550.00

ป 2558
50,000.00

60,000.00
36,000.00
20,000.00
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รวมคาใชสอย

55,007.00

99,132.00

86,042.00

156,000.00

92.93

166,000.00

29,982.00
7,420.00
30,000.00
67,402.00

30,000.00
19,788.00
29,000.00
78,788.00

30,000.00
20,000.00

0
1.07

30,000.00
20,000.00

รวมคาวัสดุ

29,914.00
18,300.00
29,670.00
77,911.00

50,000.00

-36.54

50,000.00

549,380.00

13,475.01
2,140.51
15,615.52
584,035.52

45,000.00
15,000.00
60,000.00
468,000.00

122.63
40.15
111.33
19.70

30,000.00
3,000.00
33,000.00
469,000.00

คาวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุคอมพิวเตอร
3. วัสดุแตงกาย
คาสาธารณูปโภค
1. คาไฟฟา
2. คาน้ําประปา
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
ครุภัณฑสํานักงาน
1. คาจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร

513,338.00

9,100.00
รายจายจริง
ป 2554

2. เกาอี้สํานักงาน
3. พัดลมติดผนัง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

3,000.00
51,000.00
19,000.00

16,200.00
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15,000.00

1. เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กลองถายรูป
ครุภัณฑอื่น
เครื่องเลนสนาม
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

29,400.00

9,990.00

รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
คาใชสอย

56,000.00
56,090.00

16,200.00
16,200.00

3,600.00
3,600.00
900,459.00

982,700.00 1,037,635.52

30,000.00
30,000.00 1100.00
30,000.00 1100.00

1,349,000.00

63.20

84,000.00
30,000.00
194,400.00
194,400.00

1,693,400.00
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รายจายจริง
ป 2554
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น
1. โครงการพัฒนา ศพด.เปนแหลงเรียนรูและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. คาสนับสนุนอาหารกลางวัน
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
1. วัสดุงานบานงานครัว
2. คาอาหารเสริม (นม)
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานศึกษาไมกําหนดระดับ

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

42,000.00

70,000.00

69,552.00

70,000.00

515,125.00
557,125.00

494,208.00
564,208.00

539,370.00
608,922.00

924,000.00
994,000.00

1,096,829.47
1,096,829.47
1,653,954.47

1,081,011.15 1,175,750.91
1,081,011.15 1,175,750.91
1,645,219.15 1,784,672.91

50,000.00
1,095,080.00
1,145,080.00
2,139,080.00

84,000.00
-10.06 1,057,420.00
-2.92 1,141,420.00
5.15 1,869,420.00

1,438,000.00
1,438,000.00
1,438,000.00
3,091,954.47

1,488,020.00
1,488,020.00 1,679,950.00
1,488,020.00
3,133,239.15 3,464,622.91

2,196,000.00
2,196,000.00
2,196,000.00
4,335,080.00

100 2,264,000.00
34.77 2,264,000.00
100 2,264,000.00
19.30 4,133,420.00

34.98
19.56

728,000.00
728,000.00
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งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายจริง
ป 2554
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะหมวดอื่น
1. คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ
รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
4,042,413.47

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

68,545.00
68,930.00
68,545.00
68,930.00
68,545.00
68,930.00
68,545.00
68,930.00
4,184,484.15 4,571,188.43

ป 2557

ยอดตาง
(%)

70,000.00 1.55
70,000.00
1.55
70,000.00
1.55
70,000.00
1.55
5,754,080.00 28.100

ป 2558

70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
5,896,820.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น
1. คาใชจายในการระงับโรคระบาดตาง ๆ
2. คาใชจายโครงการสนับสนุนวัคซีนและวัสดุอุปกรณ

20,000.00

50,000.00
50,000.00

100
100

50,000.00
50,000.00
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วิทยาศาสตรการแพทย เพื่อควบคุมปองกันโรคพิษสุนัข
บา
รวมคาใชสอย

20,000.00

100,000.00

100

100,000.00

40,000.00
40,000.00
140,000.00

0
0
250

40,000.00
40,000.00
140,000.00

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

10,868.00
10,868.00
10,868.00

5,000.00
5,000.00
25,000.00

40,000.00
40,000.00
40,000.00
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รายจายจริง
ป 2554
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน
2. คาใชจายในการดําเนินงานและบริการจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉินของ อปท.

ป 2555

160,000.00
160,000.00
160,000.00
160,000.00
170,868.00
170,868.00

ประมาณการ
ป2556

160,000.00
160,000.00
185,000.00
185,000.00

160,000.00
85,000.00
245,000.00
245,000.00
285,000.00
285,000.00

129,805.00

6,600.00

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

185,000.00

96.18

313,900.00

185,000.00
185,000.00
325,000.00
325,000.00

28.12
28.12
59.26
59.26

313,900.00
313,900.00
453,900.00
453,900.00

100,000.00 1,415.15

100,000.00

100

100,000.00

100,000.00
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รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

129,805.00
129,805.00

66,200.00
66,200.00

200,000.00
200,000.00

202.11
202.11

200,000.00
200,000.00
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินการ

ป 2557
3,000.00
3,000.00
3,000.00
203,000.00
203,000.00

129,805.00
129,805.00

308,215.00
20,700.00

457,218.00
27,090.00

483,240.00
22,380.00

263,370.00
54,000.00
646,285.00
646,285.00

278,760.00
54,680.00
817,748.00
817,748.00

289,920.00
54,000.00
849,540.00
849,540.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558

100
100
100

3,000.00
3,000.00
3,000.00

100
100

203,000.00
203,000.00

700,000.00 127.63 1,100,000.00
54,000.00 -19.58
18,000.00
42,000.00
42,000.00
287,000.00
310,000.00 -1.00
54,000.00
0
54,000.00
1,160,000.00
1,501,000.00
1,160,000.00 76.69 1,501,000.00

53

คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

261,410.00

209,390.00

319,290.00

100,000.00 -68.69

100,000.00
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รายจายจริง
ป 2554
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
1. วัสดุสํานักงาน
2. วัสดุไฟฟาและวิทยุ
3. วัสดุกอสราง
4. วัสดุคอมพิวเตอร
5. วัสดุงานบานงานครัว

5,040.00
29,400.00
5,576.00
3,819.00
305,245.00

ป 2555
11,340.00
36,000.00
7,278.00
5,300.00
269,308.00

25,370.00

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

5,520.00
47,200.00
3,639.00
28,706.00
404,355.00

20,000.00
83,000.00
10,000.00
20,000.00
233,000.00

16,000.00

30,000.00

87.50

30,000.00

30,000.00 185.78

50,000.00

24,570.00

8,616.00

17,496.00

71,028.00
120,968.00

24,600.00
33,216.00

15,350.00
48,846.00

7,678.00
35,756.00
13,317.00
19,615.00

15,994.00
22,025.00
7,163.00
12,350.00

5,969.00
12,708.00
9,979.00
14,590.00

262.31 20,000.00
75.84 83,000.00
174.80 10,000.00
-30.32 20,000.00
-42.37 233,000.00

50,000.00 225.73 50,000.00
110,000.00 166.14 130,000.00
25,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00

318.83
136.07
300.84
105.62

25,000.00
30,000.00
40,000.00
30,000.00
5,000.00
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รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการ

76,366.00
502,579.00

57,532.00
360,056.00

43,246.00
496,447.00

125,000.00 200.60 130,000.00
468,000.00 -0.69 493,000.00
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รายจายจริง
ป 2554
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. โตะทํางานพรอมเกาอี้
2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ครุภัณฑสํารวจ
1. ขากลองระดับ
2. กลองวัดมุม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ
2. เครื่องสํารองไฟ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-กลองถายภาพนิ่ง
ครุภัณฑสํารวจ-เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

9,050.00
12,000.00
3,000.00
110,000.00
19,000.00

20,150.00

25,000.00
5,300.00
200,000.00 488.23

34,000.00
200,000.00
6,990.00
38,500.00
รวมคาครุภัณฑ
19,000.00
99,640.00 239,350.00 226.17 325,000.00
รวมงบลงทุน
19,000.00
99,640.00 239,350.00 226.17 325,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,148,864.00 1,196,804.00 1,445,627.00 1,867,350.00 60.41 2,319,000.00
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รายจายจริง
ป 2554
งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการกอสรางถนน ม. 1
2. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ม. 2
3. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 3
4. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 4
5. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 5
6. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 6
7. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 7
8. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 9
9. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 10
10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม. 11
11. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ม. 12
12. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 13
13. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 14

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

330,000.00
330,000.00
340,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
326,800.00
330,000.00
300,000.00
304,000.00
345,000.00
300,000.00
300,000.00

ยอด
ตาง
(%)

ป 2558

390,000.00
350,000.00
350,000.00

350,000.00
350,000.00
392,000.00
350,000.00
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14. โครงการวางทอ คสล. พรอมรางระบายน้ํา ม. 15
15. โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 16
16. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 2
17. วางทอ คสล.พรอมบอพักน้ํา ภายในหมูบาน หมูที่ 3

292,000.00
300,000.00
299,000.00
320,000.00

350,000.00

60

ป 2554
18. ปรับปรุงระบบประปา ม.3
19. วางทอระบบประปาภูเขา ม. 5
20. รางระบายน้ํา คสล. ม. 6
21. วางทอ คสล. ม. 7
22. รางระบายน้ํา คสล. ม. 8
23. รางระบายน้ํา คสล. ม. 9
24. เทลาน คสล. ม. 13
25. รางระบายน้ําพรอมขุดลอก ม. 16
26. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4
27. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 6
28. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมู 10
29. วางทอ คสล.พรอมบอพักน้ํา ภายในหมูบาน หมุที่ 12
30. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 13
31. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 14
32. วางทอ คสล.พรอมบอพักน้ํา ภายในหมูบาน หมูที่ 15
33. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 16
34. ตอเติมอาคารเอนกประสงค หมูที่ 1

รายจายจริง

ประมาณการ

ป 2555

ยอด
ตาง
(%)

ป2556

ป 2557

ป 2558
426,000.00
380,000.00
365,000.00
350,000.00
336,000.00
250,000.00
350,000.00
350,000.00

354,000.00
299,000.00
299,000.00
297,000.00
299,000.00
289,000.00
288,000.00
300,000.00
299,000.00
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35. กอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 5
36. กอสรางอาคารโรงเก็บของ หมูที่ 8
37. กอสรางถนนและวางทอ คสล. หมูที่ 11
38. กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน หมูที่ 9

419,000.00
340,000.00
300,000.00
243,000.00
รายจายจริง
ป 2554

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาถนน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บานทุงงิ้ว ม.2
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ําแบบดาดคอนกรีต บานทุงงิ้วเหนือ ม.11
3. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก บานสถานใต ม.12
4. โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมงานกอสรางรางระบายน้ําแบบ

ป2556

ประมาณการ
ป 2555

ยอดตาง
(%)

ป 2558

1,668,712.50
1,668,712.50

41,000.00
3,603,500.00 4,645,000.00 4,697,800.00 24.52 5,689,000.00
3,603,500.00 4,645,000.00 4,697,800.00 24.52 5,689,000.00

1,668,712.50
2,817,576.50

400,000.00
400,000.00
3,603,500.00 4,645,000.00 5,097,800.00 24.52 5,689,000.00
4,800,304.00 6,090,627.00 6,965,150.00 33.04 8,008,000.00

330,000.00
304,000.00
345,000.00
292,000.00
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ดาดคอนกรีต บานทุงอางใหม ม.15
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งานบําบัดน้ําเสีย

0
0
0

0
0
0

1,271,000.00
1,271,000.00
1,271,000.00

รายจายจริง
ป 2554
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
3. โครงการหมูบานสงเสริมการจัดการสุขภาพ
4. โครงการเทศบาลสัญจร และฝกอบรมใหความรูแกประชาชนตาม
โครงการตาง ๆ
5. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด

ป 2555

ประมาณการ
ป2556

30,000.00
99,985.00
63,140.00

ป 2557

45,870.00

30,000.00
200,000.00
30,000.00
100,000.00

39,700.00

50,000.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558

400.04

30,000.00
500,000.00
30,000.00

118.01

100,000.00

151.88

100,000.00

0
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6. คาใชจายในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
7. คาใชจายเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ของกลุมอาชีพหรือกลุมแมบาน
ตางๆ ใน ต.สถาน
8. คาใชจายเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ต.สถาน
9. คาใชจายตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรบานทุงอาง
10. คาใชจายเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อสม.
11. โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ

311,113.00
311,113.00

15,450.00

50,120.00

10,000.00
80,000.00

50,140.00
24,990.00
49,700.00

20,752.00

30,000.00

203,420.00
203,420.00

286,427.00
286,427.00

530,000.00
530,000.00

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

ป 2555

10,000.00

59.62

80,000.00

44.56

30,000.00

207.23

50,000.00
930,000.00
930,000.00

207.2

ประมาณการ

รายจายจริง
ป 2554

100

ป2556

5,000.00

23,000.00

65,000.00

5,000.00
316,113.00
316,113.00

23,000.00
226,420.00
226,420.00

65,000.00
351,427.00
351,427.00

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

10,000.00
41,000.00
100
51,722.00
51,000.00 -20.43
51,722.00
581,000.00 172.24 1,006,722.00
581,000.00 172.24 1,006,722.00
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งบดําเนินการ
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
1. คาใชจายโครงการกีฬาชุมชนและทองถิ่นสัมพันธ ประจําป 2558
2. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต.สถาน
3. คาใชจายในการจัดทีมนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเขารวมการแขงขัน
กีฬา
4. คาใชจายในการจัดทีมสงนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา
รวมคาใชสอย

26,600.00

20.23
100
50.38

70,000.00
120,000.00
40,000.00

84,820.00

40,000.00
460,000.00 171.16

230,000.00

50,000.00

69,692.00

58,220.00

20,000.00

39,963.00

70,000.00

109,655.00

300,000.00
120,000.00
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

84,946.00
84,946.00
154,946.00

84,960.00
84,960.00
194,615.00

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

คาวัสดุ
คาวัสดุกีฬา
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

84,990.00
84,990.00
169,810.00

85,000.00
85,000.00
545,000.00

38,000.00
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น ๆ
1. โครงการจัดงานประเพณีตาง ๆ

0.60
0.60

85,500.00
85,000.00
315,000.00

100
100
100
100
-21.65 315,000.00

56,000.00
56,000.00
56,000.00
210,946.00

178,000.00
178,000.00
178,000.00
372,615.00

232,000.00
232,000.00
232,000.00
401,810.00

38,000.00
38,000.00
583,000.00

800.00

12,570.00

1,805.00

20,000.00

10.14

20,000.00

316,073.00

370,969.00

104,836.00

450,000.00

233.85

350,000.0
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2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
3. โครงการแหพระเกาวัด

52,964.00

3,600
37,050.00

รายจายจริง
ป 2554
4. โครงการเทศนมหาชาติ
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
คาใชจายในการสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ต.

316,873.00
316,873.00

15,000.00
20,000.00
35,000.00
351,873.00
362,819.00

ป 2555
79,814.00
516,317.00
516,317.00

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2558

78,814.00
226,105.00
226,105.00

80,000.00
660,000.00 112.29
660,000.00 112.30

48,750.00
274,855.00
676,665.00

100
41,500.00
100 115,000.00
46,000.00 221.03 156,500.00
46,000.00 131.58 636,500.000
706,000.00 131.58 636,500.00

56,250.00
56,250.00
572,567.00
945,182.00

50,000.00 1,288.89
60,000.00
61.94

0
50,000.00
60,000.00

480,000.00
480,000.00

46,000.00

200,000.00

100

100,000.00
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สถาน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

200,000.00
200,000.00
1,489,000.00
1,489,000.00

562,819.00
รายจายจริง
ป 2554

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น

ป 2555

100
100
100
100

100,000.00
100,000.00
100,000.00
736,500.00

ประมาณการ
ป2556

ป 2557

400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00

ยอดตาง
(%)

ป 2558
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1. คาใชสอยในการสมทบงบประมาณตามแผนปลอยพันธุปลา
ในแหลงน้ําจืด
2. งบบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
3. โครงการศูนยเรียนรูผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
4. โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดี
5. คาใชจายตามโครงการกลุมปุยบานเชียงคาน

10,400.00

10,400.00

15,400.00

1,300.00

15,796.00
18,000.00

19,930.00

15,000.00

-2.60

15,000.00

35,000.00 121.58 35,000.00
50,000.00 177.78 50,000.00
113,200.00
100 100,000.00
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รายจายจริง
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินการ
รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง

ประมาณการ

ป 2554

ป 2555

ป2556

10,400.00
10,400.00

31,630.00
31,630.00

49,196.00
49,196.00

13,000.00

27,000.00

13,000.00
13,000.00
23,400.00

27,000.00
27,000.00
58,630.00

27,000.00
94,630.00
143,826.00

58,630.00

170,186.00

ยอดตาง
(%)

213,200.00 306.54
213,200.00 306.54

30,000.00

26,360.00

23,400.00

ป 2557

100

ป 2558
200,000.00
200,000.00

30,000.00 150.37
30,000.00 150.37
243,200.00 85.64

53,000.00
14,600.00
67,600.00
67,600.00
267,600.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
393,200.00

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
367,600.00

116
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งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

183,494.00

132,866.00

145,884.00

202,400.00

รายจายจริง
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
เงินสํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
คาใชจายในการศึกษาตอของบุคลากร
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินชวยพิเศษ (คาทําศพ)
เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย
รวมรายจายตามขอผูกพัน

-38.7

89,350.00

ประมาณการ
ป 2557

ยอดตาง
(%)

ป 2554

ป 2555

ป2556

ป 2558

210,000.00
319,793.34
456,726.00
280,220.00
176,506.00

243,500.00
618,240.00
475,030.00
186,510.00
250,000.00
38,520.00

237,000.00
731,298.42

270,000.00
1,270,900.00

26.58
85.26

300,000.00
1,299,838.00

215,360.00
250,000.00

339,000.00
250,000.00
50,000.00

0

250,000.00
50,000.00

61,000.00

รวมงบกลาง

1,231,013.34

1,469,636.00

บําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
รวมบําเหน็จ/บํานาญ
รวมงบกลาง

124,480.00
124,480.00
1,355,493.34

161,179.00
161,179.00
1,630,815.00

157,642.00
1,737,184.42

27,160.00
666,160.00
2,409,460.00

5,000.00
24,300.00
737,230.00
2,426,418.00

392,590.00 158.77
392,590.00
2,802,050.00 39.68

407,930.00
407,930.00
2,426,418.00
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รวมแผนงานงบกลาง 1,355,493.34 1,630,815.00 1,737,184.42 2,802,050.00
รวมทุกแผนงาน 17,800.897.02 23,764,346.27 22,365,439.97 31,629,500.00

39.68 2,426,418.00
40.38 31,396,500.00
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รายละเอียดประมาณการรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 32,396,500
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ตั้งไวรวม

10,047,140 บาท

งบบุคลากร
(รหัสบัญชี 520000) ตั้งไว 7,108,040
บาท แยกเปน
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
(รหัสบัญชี 521000) ตั้งไว 2,624,640 บาท
1. ประเภทเงินเดือนนายกฯและรองนายกฯ รหัสบัญชี 210100
ตั้งไว 695,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกฯและรองนายก ตั้งไว 695,520 บาท
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 นายกฯ จํานวน 1 คนๆ ละ 27,600 บาท/เดือน เปนเงิน 331,200 บาท
1.2 รองนายกเทศบาล 2 คนๆ ละ 15,180 บาท/เดือน เปนเงิน 364,320 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกฯและรองนายกฯ รหัสบัญชี 210200 ตั้งไว
120,000 บาท
2.1 นายก
เดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน
48,000 บาท
2.2 รองนายก เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน
72,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3. ประเภทคาตอบแทนพิเศษ นายกฯและรองนายกฯ รหัสบัญชี 210300 ตั้งไว 120,000 บาท
3.1 นายก
เดือนละ 4,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน
48,000 บาท
3.2 รองนายก เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน
72,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
4.
ประเภทคาตอบแทนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รหัสบัญชี 210400
ตั้งไว 198,720 บาท
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เพื่อจายเปนเงินเดือนหรือเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตั้งไว 198,720 บาท
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้
4.1 เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆ ละ 9,660 บาท/เดือน เปนเงิน 115,920 บาท
4.2 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนๆ ละ 6,900 บาท/เดือน เปนเงิน 82,800 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
5.
ประเภทคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ รหัสบัญชี 210600 ตั้งไว
1,490,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รวม
12 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้
(5.1) ประธานสภา ฯ
1 คนๆละ 15,180 บาท/เดือน เปนเงิน 182,160 บาท
(5.2) รองประธานสภา ฯ
1 คนๆละ 12,420 บาท/เดือน เปนเงิน 149,040 บาท
(5.3) คาตอบแทนสมาชิกสภา ฯ 10 คนๆละ 9,660 บาท/เดือน เปนเงิน 1,159,200 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
(รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว 4,483,400 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน
รหัสบัญชี 220100
ตั้งไว 3,300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนตกเบิกเดือนหรือเงินที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล สํานักงานปลัดฯ จํานวน 13 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล รหัสบัญชี 220200 ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล รวม 12 เดือน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3. ประเภทเงินประจําตําแหนง
รหัสบัญชี 220300
ตั้งไว 218,400 บาท
3.1 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล เดือนละ 11,200 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน144,000
บาท
3.2 รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
3.3 หัวหนาสํานักปลัดฯ เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
4. ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง รหัสบัญชี 220600
ตั้งไว 720,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางของสํานักงานปลัดฯ จํานวน 8 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557- 30
กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700
ตั้งไว 225,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558
รวม 12 เดือน ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
งบดําเนินการ
ตั้งไวรวม
2,552,000
บาท
คาตอบแทน
รวม
330,000
บาท
1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาล รหัสบัญชี 310100 ตั้งไว
170,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาล ดังนี้
1.1 คาตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ กรรมการตรวจงานจาง เปนเงิน 50,000 บาท
1.2 คาเงินรางวัลประจําปหรือประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
เปนเงิน 100,000 บาท ตามมติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2546 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ( หนังสือสํานักงาน
ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว. 1913 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546)
1.3 เงิ น ค า ตอบแทนอาสาสมั ครป อ งกั น ภั ย ฝ ายพลเรื อน (อปพร.) กรณี องค กรปกครองสวนทองถิ่น
ออกคําสั่งให อปพร. ปฏิบัติงานในศูนยหรือนอกที่ตั้งศูนย อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ที่
มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 เปนเงิน 20,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลหรือผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําป
งบประมาณ 2558
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3. ประเภทคาเชาบาน
รหัสบัญชี 310400
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อที่พักอาศัยใหแกพนักงานเทศบาล หรือผูมีสิทธิเ์ บิกคาเชาบานใน
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลสถาน ในปงบประมาณ 2558
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รหัสบัญชี 310500
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสํานักงานปลัดฯและผูบริหารเทศบาล
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
5. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล รหัสบัญชี 310600
ตั้งไว 20,000 บาท
เพือ่ จายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลในสํานักปลัด และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
คาใชสอย
ตั้งไวรวม
1,120,000
บาท
1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100
ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปน คาเย็บปกหนังสือ หรือเขาเลมฯ คาตักสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม
คาลงทะเบียน คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการใหบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางเชนคาบริการ
กําจัดปลวก คาดูแลรักษาความสะอาด คาติดตั้งระบบ คาจางเหมาผูชวยปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ราชการ และ/หรือคาใชจายที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รหัสบัญชี 320200 ตั้งไว 130,000 บาท
แยกไดดังนี้
2.1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว 100,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองรวมถึง
บริการในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา/นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานบุคคลหรือ
คณะบุคคล เพื่อจายคาของที่ระลึก หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2.2 คาเลี้ยงรับรอง
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น โดยจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆในการรับรอง
รวมถึงบริการ
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รหัสบัญชี 320300
ตั้งไว 540,000 บาท ดังนี้
3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ตลอดจนบุคคล คณะบุคคลผูที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางไปราชการ อันเปนประโยชนแกเทศบาลตําบลสถาน และตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

3.2 คาใชจายในการสํารวจ รังวัด และปกปนแนวเขตที่สาธารณะในเขตตําบลสถาน ตั้งไว 40,000
บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสํารวจ รังวัด และปกหลักแสดงแนวเขตที่สาธารณะในพื้นที่ตําบลสถาน เพื่อ
ปองกันราษฎร รุกล้ําเขาทําประโยชนในเขตทีส่ าธารณะประโยชนของตําบล
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3.3 คาใชจายโครงการฝกอบรมคุณจริยธรรม อบรมวินัย และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
พนักงานฯ สมาชิก ตั้งไว 250,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาคาใชจายโครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน ของผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาล ประจําป 2558
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
4) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน รหัสบัญชี 320400 ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ของ เทศบาลสถาน และของสวนราชการอื่นที่นํามาใชใน
กิจการของ ทต.สถาน และทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
และมีวงเงินไมเกินหาพันบาทตอครั้ง และรายจายอื่นใดที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
คาวัสดุ
รหัสบัญชี 533000
ตั้งไว 652,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รหัสบัญชี 330100
ตั้งไว 80,000 บาท
1.1 เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชอุปกรณ วัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพ
เชิงเทียน หมึกโรเนียว วัสดุเครื่องเขียน น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ สมุดบัญชี
ตะแกรงเอกสาร สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ลวดเย็บกระดาษ กาว คลิปหนีบ ตรายาง ธงชาติ ขาตั้ง
(กระดานดํา) ชอลก น้ํามันไข ขี้ผึ้ง แปรงลบกระดาน มูลี่ มานปรับแสง และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งไว 70,000 บาท
1.2 เพื่อจายจัดซื้อหนังสือพิมพประจําสํานักงาน ทต.สถาน ตั้งไว 10,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว รหัสบัญชี 330300
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ชุดกาแฟ ถวย จาน ชอน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก และอื่นๆ
ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

3. ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รหัสบัญชี 330700
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่ใชในการปฏิบัติงานของ
รถยนต รถยนตบรรทุกน้ํา และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้

ตั้งไว 80,000 บาท
เทศบาล สําหรับรถจักรยานยนต
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
4. ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รหัสบัญชี 330800
ตั้งไว 400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลสําหรับรถจักรยานยนต รถยนต เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน และอื่น ๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
5. คาวัสดุการเกษตร รหัสบัญชี 331000
ตั้งจายไว 12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชนพันธุพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช EM ปุย หรือ
คาใชจายอื่นใดที่เขาลักษณะรายจายนี้ เพื่อใชในสํานักงาน และบริเวณสวนหยอมของ ทต. สถาน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
6. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รหัสบัญชี 331100
ตั้งจายไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อแปรงทาสี บอรดติดประกาศ ปายไวนิล หรือคาใชจายอื่นใดที่เขา
ลักษณะรายจายนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
7. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร รหัสบัญชี 331400
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนCD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
8. ประเภทคาวัสดุอื่นๆ
รหัสบัญชี 331700
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการกับเทศบาล
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
หมวดสาธารณูปโภค รหัสบัญชี 534000
ตั้งไวรวม 450,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาไฟฟา
รหัสบัญชี 340100
ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับสํานักงานเทศบาล
และที่เกี่ยวของกับการบริหารงานหรืออยูในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาล
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
2. ประเภทคาโทรศัพท รหัสบัญชี 340200
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่(คาเชาหมายเลขและคาใชบริการ)
สําหรับที่ทําการเทศบาล
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
3. ประเภทคาไปรษณีย โทรเลข รหัสบัญชี 340400
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
4. ประเภทคาบริการทางดานคมนาคม รหัสบัญชี 340500
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาเชาอินเตอรเน็ต
หรือคาบํารุงรักษาเวปไซด หรือคาบริการ Wireless Fidelity network (Wi-Fi network) แบบเหมาจายรายเดือน
คาโทรภาพหรือโทรสาร คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการเหลานี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารบริหารทั่วไป
(00111) (สํานักปลัด)
งบลงทุน
ตั้งไว 352,100 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000 ตั้งไว
172,100 บาท
1. ครุภัณฑสํานักงาน รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 92,000 บาท แยกเปน
1.1 คาจัดชื้อพัดลมไอเย็น
รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 92,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมไอเย็น ไวใชสําหรับหอประชุมสํานักงานเทศบาลสถาน จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
23,000 บาท รวมเปนเงิน 92,000 บาท ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด มีรายละเอียดดังนี้
1. ขนาด 57 x 87 x 137.9 ซม.
2. ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร
3. กําลังไฟฟา 320 วัตต
4. เติมน้ําและใชงานตอเนื่องไดไมต่ํากวา 15 ชั่วโมง
5. ลดอุณหภูมิไดสูงสุด 15 องศา
6. มีรีโมทคอนโทรลและตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
7. มีระบบโอโซนฆาเชื้อโรคในน้ํา
8. ระบบเตือนและตัดปมเมื่อน้ําหมด
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รหัสบัญชี 411600
ตั้งไว 20,100 บาท
2.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท เปนเงิน
15,000 บาท ตามเกณฑพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
2.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,100 บาท
เครื่องสํารองไฟเปนขนาด 1 kVA กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA (1,200 Wattes) สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,100 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
3. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รหัสบัญชี 411800 ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของ ทต. สถาน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท /ครั้ง
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง

รหัสบัญชี 542000

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง รหัสบัญชี 421000

ตั้งไว 180,000 บาท
ตั้งไว 180,000 บาท

2.1 คาปรับปรุงอาคารหอประชุม
ตั้งไว 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารหอประชุม รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลสถานกําหนด เพื่อใหสามารถใช
งานไดอยางเหมาะสม
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

2.2 คาปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลสถาน
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลสถาน จํานวน 2 หอง รายละเอียดตามแบบ
ที่เทศบาลสถานกําหนด เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน
รหัสบัญชี 560000 ตั้งไว 35,000
บาท แยกเปน
1. ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น รหัสบัญชี 610100 ตั้งไว 35,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเทศบาลตําบลศรีดอนชัย รหัสบัญชี 610100 ตั้งไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนชัยโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงของ
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง

ตั้งไวรวม

2,455,400 บาท

งบบุคลากร
รวม 1,807,000
บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) ตั้งไว 1,807,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน
รหัสบัญชี 220100
ตั้งไว 1,460,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนเงินตกเบิกเงินเดือนหรือเงินที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล กองคลัง จํานวน 8 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน รหัสบัญชี 220200 ตั้งไว 54,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล กองคลัง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30
กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ดังนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
3. ประเภทเงินประจําตําแหนง
รหัสบัญชี 220300
ตั้งไว 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000
บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(กองคลัง)
4. ประเภทเงินคาตอบแทนพนักงานจาง รหัสบัญชี 220600
ตั้งไว 192,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางกองคลัง จํานวน 2 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน
2558 รวม 12 เดือน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
5. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง รหัสบัญชี 220700
ตั้งไว 59,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง กองคลัง จํานวน 2 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
งบดําเนินการ

รหัสบัญชี 530000

ตั้งไว

606,000 บาท
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หมวดคาตอบแทน
รหัสบัญชี 531000
ตั้งไว 206,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอ อปท. รหัสบัญชี 310100 ตั้งไว 120,000
บาท
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาล เชนคากรรมการจัดหาพัสดุ
เปนเงิน 20,000 บาท
-เพื่อจายเปนคาเงินรางวัลประจําป หรือประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและพนักงาน
สวนทองถิ่น ตามมติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2546 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546 ( หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,
และก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว. 1913 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) เปนเงิน 100,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300
ตั้งไว 20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล กองคลัง
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รหัสบัญชี 310500
ตั้งไว 16,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือผูมีสิทธิ์เบิกของกองคลัง
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
4. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล รหัสบัญชี 310600
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลหรือผูมีสิทธิ์เบิกของกองคลัง
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
5. ประเภทคาเชาบาน
รหัสบัญชี 310400
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อที่พักอาศัยใหแกพนักงานเทศบาล หรือผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานในกองคลัง
ตําบลสถาน
ในปงบประมาณ 2558
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
คาใชสอย
รหัสบัญชี 5320000
1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100

ตั้งไว 310,000 บาท แยกเปน
ตั้งไว 80,000 บาท
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เพื่อจายเปน คาเย็บปกหนังสือ หรือเขาเลมฯ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกันภัย
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาเชาเครื่องพิมพ, คาจางเหมาบริการใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
รับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชประกอบดัดแปลง คาติดตั้งระบบหรือคาบริการอื่นใดที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รหัสบัญชี
32030 ตั้งไว 200,000 บาท
2.1 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตั้งไว
100,000 บาท
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
a. เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ตั้งไว 100,000
บาท เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
3. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน รหัสบัญชี 320400 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ของเทศบาลสถานและของสวนราชการอื่นที่นํามาใชใน
กิจการของ เทศบาลสถาน และทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ และมีวงเงินไมเกินหาพันบาทตอครั้ง และรายจายอื่นใดที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
คาวัสดุ
รหัสบัญชี 533000
ตั้งไว 90,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รหัสบัญชี 330100
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆเชน เครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ แบบ
พิมพ วัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ และใบอนุญาต และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
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ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
2. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว รหัสบัญชี 330300
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก และอื่น ๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
3. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รหัสบัญชี 331400
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนCD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
4. ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รหัสบัญชี 331100
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการเกี่ยวกับประชาสัมพันธดานการจัดเก็บภาษีตางๆ
เชน
จางทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ ,แผนพับการใหความรูเรื่องการชําระภาษีแกประชาชน ,จางเหมาทําปายประชาสัมพันธการรับชําระ
ภาษี ฯลฯ และที่เขาประเภทรายจายหมวดนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
5. ประเภทคาวัสดุอื่นๆ
รหัสบัญชี 331700
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)
งบลงทุน
ตั้งไว 42,400 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000
ตั้งไว 42,400 บาท
1. ครุภัณฑสํานักงาน
รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 7,000 บาท แยกเปน
1.1 คาจัดชื้อโตะทํางาน รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาโตะทํางาน ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด สําหรับพนักงานเทศบาล
จํานวน 1 ชุดๆ ดังนี้
- โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต ขนาด 122x66x75 cm. งบประมาณ 7,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
2. ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร

รหัสบัญชี 411600

ตั้งไว 35,400

บาท
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2.1 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท เปนเงิน
15,000 บาท ตามเกณฑพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา จํานวน 1
หนวย
- - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือมี Solid
State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
จํานวน 1 หนวย
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) (กองคลัง)
2.2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เปนเงิน 20,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA กําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 2 kVA
(1,200 Wattes) สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 5,100 บาท รวมเปน
เงิน 20,400 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ตั้งไวรวม 240,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม 200,000
บาท
คาใชสอย
รวม 100,000
บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญประจําปงบฯ 2557 เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน และคาใชจายอื่น ๆ
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ที่เขาประเภทรายจายนี้ ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2516 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน ( 00121) (สํานักปลัด)
คาวัสดุ

รวม

100,000 บาท แยกเปน

1. ประเภทคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รหัสบัญชี 331600
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นพื้นที่ตําบล
สถาน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สํานักปลัด)
งบลงทุน
ตั้งไว 40,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000
ตั้งไว 40,000 บาท
1. ครุภัณฑสํานักงาน รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 40,000 บาท แยกเปน
1.1 คาจัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิง สําหรับเก็บชุดดับเพลิง รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหาตูเหล็กเก็บชุดดับเพลิง ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด สําหรับใชเก็บชุดดับเพลิง
ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ชุด ละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สํานักปลัด)
1.2 คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาตูเหล็กเก็บจัดเก็บเอกสาร ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด สําหรับใชเก็บชุด
ดับเพลิงของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 ชุด ละ 20,000 บาท รวมเปนเงิน 20,000 บาท
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) (สํานักปลัด)

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 240,000

บาท

งบดําเนินการ

รวม

บาท

200,000
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คาใชสอย

รวม

200,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพและฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ,คาใชจายในการอบรมตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย,โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.,คาใชจาย
ในการฝกอบรมซอมแผนบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย การเตือนภัยตาง ๆ , การจัดงานวัน อปพร. , ,โครงการ อป
พร. ดีเดน ระดับตําบล หรือการฝกอบรมแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ( 00123) (สํานักปลัด)
2. คาใชจายโครงการปองกันไฟปา ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันไฟปา หรือแผนงานปองกัน ฝกทบทวน หลักสูตร
อาสาสมัครปองกันไฟปาระดับตําบล/ชุมชน รณรงคประชาสัมพันธดานการควบคุมไฟปา และแกไขปญหาหมอก
ควัน ,สรางเครือขายการควบคุมไฟปาในระดับตําบล , หรือจายเปนคาตอบแทนหรือสนับสนุนการดําเนินการของ
องคกรอาสาสมัครปองกันไฟปาระดับตําบล/ชุมชน หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับรายจายประเภทนี้
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ( 00123) (สํานักปลัด)
งบลงทุน
ตั้งไว 40,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000
ตั้งไว 40,000 บาท
ครุภัณฑอื่น รหัสบัญชี 411700 ตั้งไว 40,000 บาท
1. คาจัดซื้อชุดดับเพลิง รหัสบัญชี 411100 ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดดับเพลิงครบชุด ซึ่งเปนแบบที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ เพื่อใชปองกันกรณีประสบภัยของตําบลสถาน หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จัดหาตามทองตลาด ซึ่งเปนแบบ
ที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ มีความคงทน แข็งแรง มีมาตรฐานสูงกวาราคาทั่วไป
ตามทองตลาด จึงจัดงบประมาณไวสูงกวาราคามาตรฐาน
ดานบริหารทั่วไป (00100) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ( 00123) (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,693,400

บาท

งบบุคลากร
(รหัสบัญชี 520000) รวม 1,030,000
บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
(รหัสบัญชี 522000) ตั้ง 1,030,000 บาท
1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน รหัสบัญชี 220100
ตั้งไว 720,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนตกเบิกเดือนและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวหรือเงินที่เกี่ยวเนื่อง
กับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลในสวนการศึกษา จํานวน 4 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
รวม 12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211) (กองการศึกษา)
2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
รหัสบัญชี 220200
ตั้งไว 18,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนตําบลในกองการศึกษา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30
กันยายน 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211) (กองการศึกษา)
3. ประเภทเงินประจําตําแหนง
รหัสบัญชี 220300
ตั้งไว 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน
42,000 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211) (กองการศึกษา
4. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
รหัสบัญชี 220600
ตั้งไว
230,000 บาท
เพื่อจายเปนตอบแทนใหแกพนักงานจางในกองการศึกษา จํานวน 1 คน และคาจางชั่วคราวใหแกผูดูแลเด็ก
ของ เทศบาล จํานวน 11 คน จํานวน 12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
รหัสบัญชี 220700
ตั้งไว 20,000
บาท
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เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางของ เทศบาล จํานวน 1 คน และเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวสําหรับผูดูแลเด็ก จํานวน 11 คน จํานวน 12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
งบดําเนินการ

รหัสบัญชี 530000

ตั้งไว 469,000 บาท

หมวดคาตอบแทน
รหัสบัญชี 531000
ตั้งไว 220,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอเทศบาล รหัสบัญชี 310100 ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เงินรางวัลประจําป โบนัส หรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น ตามมติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่
9/2546 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2546
(หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. ที่ มท 0809.2 / ว. 1913 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2546)
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300
ตั้งไว 30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล หรือผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําป
งบประมาณ 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รหัสบัญชี 310500
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
4. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล รหัสบัญชี 310600
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลกองการศึกษาฯ เทศบาลตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
คาใชสอย
ตั้งไวรวม
1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100

166,000
บาท
ตั้งไว 50,000 บาท
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เพื่อจายเปน คาเย็บปกหนังสือ หรือเขาเลมฯ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน การ
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชนคาบริการกําจัดปลวก คาติดตั้งระบบหรือคาบริการอื่นใดที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รหัสบัญชี
320300 ตั้งไว 96,000 บาท ดังนี้
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง และตามแผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตั้งไว 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลสถาน
จํานวน 7 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
อัตราคนละ
ผูดูแลเด็ก
(บาท)
เปนเงิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฟน
1
3,000
3,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมทุงหมด
1
3,000
3,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงอาง
2
3,000
6,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงคาน
2
3,000
6,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามา
2
3,000
6,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงงิ้ว
2
3,000
6,000
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑในวัด
2
3,000
6,000
สถาน
รวมเปนเงิน
36,000
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200 )ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
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3. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน รหัสบัญชี 320400

ตั้งไว

20,000

บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นของ เทศบาล ต.
สถานและของสวนราชการอื่นที่นํามาใชในกิจการของ เทศบาล ต.สถาน และทรัพยสินอื่น ๆ
ที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล และรายจายอื่นใดที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ (วงเงินครั้งละไมเกิน 5,000 บาท)
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)

คาวัสดุ

รหัสบัญชี 533000
ตั้งไว 50,000
บาท แยกเปน
1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน รหัสบัญชี 330100
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชอุปกรณ วัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา แบบพิมพเชิง
เทียน หมึก โรเนียว วัสดุเครื่องเขียน น้ําดื่มเพื่อบริการประชาชน แบบพิมพ สมุดบัญชี ตะแกรงเอกสาร
(หนังสือพิมพ) สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ลวดเย็บกระดาษ กาว คลิปหนีบ ตรายาง ธงชาติ ขาตั้ง
(กระดานดํา) ชอลก น้ํามันไข ขี้ผึ้ง แปรงลบกระดาน และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร รหัสบัญชี 331400
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนCD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
หมวดสาธารณูปโภค รหัสบัญชี 534000
ตั้งไวรวม 33,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทคาไฟฟา
รหัสบัญชี 340100
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ประเภทคาน้ําประปา
รหัสบัญชี 340200
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
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งบลงทุน

รวม 194,400 บาท
ตั้งไว 194,400 บาท

หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000
1. ครุภัณฑสํานักงาน รหัสบัญชี 410100 ตั้งไว 51,000 บาท
1.1 คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 51,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 34 ตัวๆ ละ 1,500 บาท เพื่อใชสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 7 แหง ดังนี้
1.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามา
จํานวน 6 ตัว
1.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงงิ้ว
จํานวน 6 ตัว
1.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงคาน
จํานวน 5 ตัว
1.1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมทุงหมด
จํานวน 5 ตัว
1.1.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงอาง
จํานวน 5 ตัว
1.1.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฟน
จํานวน 3 ตัว
1.1.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสถาน
จํานวน 4 ตัว
ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด มีรายละเอียดดังนี้
- พัดลมติดผนังใบพัดโปรงใส 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว ใหความเย็นทั่วถึง
- รัศมีการสาย 90 องศา
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ โดยสวิตซแบบสายดึง
- ปรับทิศทางการสายของพัดลมไดโดยสวิตซแบบสายดึง
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รหัสบัญชี 411600
ตั้งไว 29,400 บาท
2.2 คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท
รวมเปนเงิน 29,400 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-

เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800 X 1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา – สี) ได
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
2. ครุภัณฑอื่น รหัสบัญชี 411700 ตั้งไว 84,000 บาท
3.1 คาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม รหัสบัญชี 411100 ตั้งไว 84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม เพื่อสรางเสริมทักษะและพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แหง ดังนี้
1.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามา
จํานวน 12,000 บาท
1.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงงิ้ว
จํานวน 12,000 บาท
1.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงคาน
จํานวน 12,000 บาท
1.1.4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมทุงหมด
จํานวน 12,000 บาท
1.1.5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงอาง
จํานวน 12,000 บาท
1.1.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฟน
จํานวน 12,000 บาท
1.1.7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสถาน
จํานวน 12,000 บาท
จัดหาตามทองตลาด ซึ่งเปนแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ มีความ
คงทน แข็งแรง มีมาตรฐานสูงกวาราคาทั่วไป ตามทองตลาด จึงจัดงบประมาณไวสูงกวาราคามาตรฐาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) (กองการศึกษา)

4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รหัสบัญชี 411800 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของ เทศบาล
ต.สถาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท /ครั้ง
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา)
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 4,133,420

บาท

งบดําเนินการ

รวม 1,869,420

บาท

คาใชสอย

รวม 728,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
2. เงินสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
ตั้งไว 728,000 บาท ดังนี้
2.1 คาสนับสนุนอาหารกลางวัน
ตั้งไว 728,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
สถาน จํานวน 7 แหง แยกเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็ก อัตราคนละ จํานวนวัน
(คน)
(บาท)
เปนเงิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฟน
7
20
280
39,200.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมทุงหมด
17
20
280
95,200.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงอาง
19
20
280
106,400.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงคาน
12
20
280
67,200.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามา
37
20
280
207,200.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงงิ้ว
19
20
280
106,400.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑในวัดสถาน
19
20
280
106,400.00
รวมเปนเงิน
728,000.00
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
ทัง้ นี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คาวัสดุ

รวม

1,141,420

บาท

1. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว รหัสบัญชี 330300
ตั้งไว 84,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใชเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน น้ําดื่ม ไมกวาด ผงซักฟอก
น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางหองน้ํา และอื่น ๆที่จําเปนและเขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
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2. ประเภทคาอาหารเสริม (นม)

รหัสบัญชี 330400

ตั้งไว 1,057,420 บาท แยกเปน

คาวัสดุอาหารเสริม (นม)
เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตตําบลสถาน จํานวน 5 แหง
คนละ 7 บาท ดังนี้
2.1 โรงเรียนบานน้ํามา

ตั้งไว 202,020 บาท

จํานวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 111 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 202,020 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
2.2 โรงเรียนบานเชียงคาน
ตั้งไว 136,500 บาท
จํานวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 75 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 136,500 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
2.3 โรงเรียนบานทุงงิ้ว
ตั้งไว 123,760 บาท
จํานวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 68 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 123,760 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
2.4 โรงเรียนบานทุงอาง
ตั้งไว 136,500 บาท
จํานวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 75 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 136,500 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
2.5 โรงเรียนอนุบาลสถาน
ตั้งไว 203,840 บาท
จํานวนเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 รวม 112 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 203,840 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
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2.6 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 254,800 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลสถาน จํานวน 7
แหง แยกเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็ก อัตราคนละ จํานวนวัน
เปนเงิน
(คน)
(บาท)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฟน
7
7
280
13,720.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหมทุงหมด
17
7
280
33,320.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงอาง
19
7
280
37,240.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงคาน
12
7
280
23,520.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามา
37
7
280
72,520.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงงิ้ว
19
7
280
37,240.00
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑในวัดสถาน
19
7
280
37,240.00
รวมเปนเงิน
254,800.00
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
งบเงินอุดหนุน
รวม 2,264,000 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 2,264,000
บาท
1.1 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎรดรุณวิทย) จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 548,000 บาท
ดังนี้
1) ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสถาน ตามโครงการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักเรียนมีความรู ทักษะทางดานภาษาจีน มีความรูพื้นฐานทางภาษาจีน เพื่อเรียนรูทักษะทางภาษาในชั้นสูงตอไป
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
2) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตั้งไว 448,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสถาน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 112 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จัดสรรให 100% เปนเงิน 448,000 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
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1.2 อุดหนุนโรงเรียนบานน้ํามา จํานวน 2 โครงการ

ตั้งไว 544 ,000 บาท ดังนี้

1) ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานน้ํามา ตามโครงการสอนภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความตองการทองถิ่น สรางความพรอมทางดานภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน) แกเด็ก
นักเรียน เสริมประสบการณการเรียนรู และสนองตองการของทองถิ่น สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
2) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตั้งไว 444,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานน้ํามา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน เด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 111 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จัดสรรให 100% เปนเงิน 444,000 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงงิ้ว จํานวน 2 โครงการ
1) ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน

เปนเงิน 372,000 บาท ดังนี้
ตั้งไว 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทุงงิ้ว ตามโครงการจัดจางครูผูสอนภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน)
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณจริง มีพื้นฐานในภาษาตางประเทศสามารถใชภาษาจีนในการ
สื่อสารขั้นพื้นฐานได
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
2) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตั้งไว 272,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทุงงิ้ว
ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 68 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จัดสรรให 100% เปนเงิน 272,000 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
1.4 อุดหนุนโรงเรียนบานทุงอาง จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 400,000 บาท ดังนี้
1) ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน

ตั้งไว 100,000 บาท
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เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทุงอาง ตามโครงการจัดหาครูจางสอนภาษาจีนในโรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาจีน มีความรู เขาใจ คําศัพทพื้นฐานภาษาจีน สามารถฟง พูด
อาน เขียน คําศัพทพื้นฐานภาษาจีนได
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
2) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทุงอาง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน เด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 75 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จัดสรรให 100% เปนเงิน 300,000 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบานเชียงคาน จํานวน 2 โครงการ
ตั้งไว 400,000 บาท ดังนี้
1) ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเชียงคาน
ตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาจีน
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนมีความรูภาษาจีน สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา)
2) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานเชียงคาน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน เด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 75 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จัดสรรให 100% เปนเงิน 300,000 บาท
ปรากฏดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) (กองการศึกษา) ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ

รวม 70,000

บาท

งบดําเนินการ
รวม 70,000 บาท
คาใชสอย
รวม 70,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ (00214 ) (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวม 453,900

บาท

งบดําเนินการ
รวม 140,000
บาท
คาใชสอย
รวม 100,000
บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
1. คาใชจายในการระงับโรคระบาดตางๆ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการระงับโรคระบาดตางๆในพื้นที่ตําบลสถาน เชนไขหวัดนก ไขเลือดออก ประจําป
2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223) (สํานักปลัด)
2. คาใชจายโครงการสนับสนุนวัคซีนและวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อควบคุมปองกันโรค
พิษสุนัขบา ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนวัคซีนและวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อควบคุมปองกัน
โรคพิษสุนัขบาที่ระบาดในเขตตําบลสถาน ประจําป 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223) (สํานักปลัด)
คาวัสดุ

รวม

40,000 บาท
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1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย รหัสบัญชี 330900 ตั้งไว 40,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมี น้ํายาเคมีสําหรับพนหมอกควันของ เทศบาล. เพื่อกําจัดยุงลาย และ
ปองกันโรคไขเลือดออก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนและวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรการแพทย เชน กระบอกฉีดยาพลาสติก เข็มฉีด
ยา สําลี และแอลกอฮอล
ดานบริการชุมชนและสังคม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น ( 00223) (สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รวม
รวม
รหัสบัญชี 610300 ตั้งไว 313,900 บาท

313,900
313,900

บาท
บาท

1. เงินอุดหนุนชมรม อสม. ตําบลสถาน
ตั้งไว 73,900 บาท แยกเปน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชมรม อสม. ตําบลสถาน ตามโครงการรวมพลังสรางสุขภาพ ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลสถาน เปนเงิน 73,900 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิก อสม.
ไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณกับชมรมสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ของตําบลอื่น
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223) (สํานักปลัด)
2. เงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขชุมชนตําบลสถาน
ตั้งไว 240,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมูบานทุกหมูบานๆละ 15,000 บาท
ในเขต เทศบาล โดยเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตหมูบาน จํานวน 16 หมูบาน ๆ ละ 15,000 บาท ตาม
หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223) (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวม 203,000

บาท

งบดําเนินการ

รวม

200,000

บาท

1. คาใชสอย

รวม

200,000

บาท

1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รหัสบัญชี 320300
1.1 คาใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ตั้งไว 200,000
บาท แยกไดดังนี้
1.1.1 คาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน เชน เปนคาใชจายเพื่อ
แกไขปญหาการวางงาน หรือสงเสริมการทํามาหากินของประชาชน และ/หรือการดําเนินการที่เกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย เชนโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ สนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุขแบบ ABC และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) (สํานักปลัด)
1.1.2. คาใชจายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ อปท. ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 โดย
จายเปนคาอาสาสมัคร คาวัสดุ คาวัสดุเครื่องแตงกาย หรือกิจกรรมอื่น ๆที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) (สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม 3,000 บาท
รวม 3,000 บาท
รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 3,000 บาท แยกเปน

1.1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 3,000 บาท
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เพื่อจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูประสบ
ปญหาความเดือดรอนในพื้นที่ และทํากิจกรรมรวมกันระหวางขาราชการและเอกชน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห (00232) (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,319,000 บาท

งบบุคลากร
(รหัสบัญชี 520000)
รวม 1,501,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
(รหัสบัญชี 522000) รวม 1,501,000 บาท
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน รหัสบัญชี 220100
ตั้งไว 1,100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนเงินตกเบิกหรือเงินที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
กองชาง จํานวน 5 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน รหัสบัญชี 220200
ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล กองชางตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
รวม12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
3. ประเภทเงินประจําตําแหนง
รหัสบัญชี 220300
ตั้งไว 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 42,000
บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
4. ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง รหัสบัญชี 220600
ตั้งไว 287,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง กองชาง จํานวน 3 คน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน
2558 รวม 12 เดือน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
5. เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รหัสบัญชี 220700 ตั้งไว 54,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางกองชาง จํานวน 3 คน รวม 12 เดือน
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
งบดําเนินการ
รวม 493,000
บาท
คาตอบแทน
รวม 233,000
บาท
1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอเทศบาล รหัสบัญชี 310100 ตั้งไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก เทศบาล เงินรางวัลประจําป โบนัส และหรือ
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัสบัญชี 310300 ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาลหรือผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจําป
งบประมาณ 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
3. ประเภทคาเชาบาน
รหัสบัญชี 310400
ตั้งไว 83,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อที่พักอาศัยใหแกพนักงานเทศบาล หรือผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาบานกองชาง
เทศบาลตําบลสถาน ในปงบประมาณ 2558
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
4. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รหัสบัญชี 310500
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสวนของกองชาง เทศบาลตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
5. ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล รหัสบัญชี 310600
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลในสวนของกองชาง เทศบาลตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
คาใชสอย

รวม

130,000

บาท
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1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ รหัสบัญชี 320100 ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปน คาเย็บปกหนังสือ หรือเขาเลมฯ คาตักสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียม คาเบี้ยประกันภัย คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลรับจางทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางเชนคาบริการกําจัดปลวก คาดูแลรักษาความ
สะอาด คาแบกหามสัมภาระคาตัดหญา คาสูบน้ํา ถายเอกสาร แบบพิมพ พิมพเขียว คาจางเหมาบริการสํารวจธรณี
ฟสิกสเพื่อกําหนดจุดเจาะบอบาดาลที่เหมาะสม โดยดําเนินการสํารวจวัดคาความตานทานไฟฟาของชั้นดินชั้นหิน
คาติดตั้งระบบหรือคาบริการอื่นใดที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รหัสบัญชี 320500
ตั้งไว 50,000 บาท ดังนี้
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สําหรับเปนคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก การอบรมใหความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหเปนไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองคความรูดานการวางผังเมืองและดานชาง
และคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และตาม
แผนการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
3. ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน รหัสบัญชี 320400 ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หรือทรัพยสินอื่นของ เทศบาลสถาน
และของสวนราชการอื่นที่นํามาใชในกิจการของ เทศบาลตําบลสถาน เชน ไฟกิ่ง และทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาลและรายจายอื่นใดที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
คาวัสดุ

รหัสบัญชี 533000

รวม 130,000 บาท

1. ประเภทคาวัสดุสํานักงาน รหัสบัญชี 330100
ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชอุปกรณ วัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึกโรเนียว
วัสดุเครื่องเขียน ตะแกรงเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ กาว คลิปหนีบ ตรายาง ธงชาติ ขาตั้ง(กระดานดํา) ชอลก น้ํามัน
ไข ขี้ผึ้ง แปรงลบกระดาน และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2. ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รหัสบัญชี 330200
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาตางๆสําหรับใชในที่ทําการหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ เทศบาล และ
ไฟฟาสาธารณะ เชนหลอดไฟฟา สายไฟฟา บัลลารส สตารทเตอร ฯลฯ สําหรับซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
3. ประเภทคาวัสดุกอสราง รหัสบัญชี 330600
ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คอน ตะปู จอบ เลื่อย และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
4. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร รหัสบัญชี 331400
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนCD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
5. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว รหัสบัญชี 330300
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ชุดกาแฟ ถวย จาน ชอน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก และอื่นๆ
ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
งบลงทุน
รวม 325,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ
รหัสบัญชี 541000
ตั้งไว 325,000 บาท แยกเปน
1. ครุภัณฑสํานักงาน
รหัสบัญชี 410100
ตั้งจายไว 12,000 บาท แยกเปน
1.1 คาจัดชื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร รหัสบัญชี 410100 ตั้งจายไว 12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดประตูเปด 2 บาน ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด
สําหรับเก็บเอกสารกองชาง จํานวน 2 ตู ตูละ 6,000 บาท รวมเปนเงิน 12,000 บาท เพื่อใชประจํากองชาง
เทศบาลตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2. ครุภัณฑสํารวจ
รหัสบัญชี 411300
ตั้งไว 113,000 บาท
2.1 คาจัดซื้อขากลองระดับ รหัสบัญชี 411300 ตั้งจายไว 3,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองระดับ เพื่อใชประจํากองชาง ที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด จํานวน 1
ชุด ชุดละ 3,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้
- ขาตั้งทําจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง
- แปนรองฐานทําจากอลูมิเนียมขนาดความกวาง 125 มิลลิเมตร
- ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 0.95 เมตร
- ปลายขาเหยียบตั้ง 3 ขา ทําจากอลูมิเนียม
- ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได พรอมทั้งสามารถล็อคขาตั้งไดตามความตองการ
- มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใชงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
2.2 คาจัดซื้อกลองวัดมุม รหัสบัญชี 411300 ตั้งจายไว 110,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุม จํานวน 1 ชุด ไวใชสําหรับกองชาง ตามมาตรฐานครุภัณฑ มีรายละเอียด
ดังนี้
กลองวัดมุม ชนิดอานคามุมละเอียด 5 ฟลิปดา ระบบอัตโนมัติ
1. กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง
2. กําลังขยาย 30 เทา
3. ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมต่ํากวา 40 มิลลิเมตร
4. ขนาดความกวางของภาพที่เห็นระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.3 เมตร หรือ 1 อ.ศา 20 ลิปดา
5. ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
6. คาตัวคูณคงที่ 100
7. คาตัวบวกคงที่ 0
8. ระบบอัตโนมัติโดยใช COMPENSATOR มีชวงการทํางาน +/-3 ลิปดา
9. เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา ฟลิปดา เปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD
(Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หนาของตัวกลอง
10. แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา
11. คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 ฟลิปดา
12. ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
13. ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา
14. สามารถแสดงผลเปนทั้งมุมราบ และเปนมุมดิ่ง
15. มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได
16. ตองไดรับประกาศนียบัตร SIO 9001
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
3. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รหัสบัญชี 411800 ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ ที่อยูในความรับผิดชอบของ เทศบาลตําบล
สถาน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) (กองชาง)
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งานไฟฟาถนน

รวม 5,689,000 บาท

งบลงทุน

รวม 5,689,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 5,689,000
บาท
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รหัสบัญชี 420900
ตั้งไว 5,689,000 บาท
1. โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดเขาสูพื้นที่การเกษตร บานสถาน หมูที่ 1 ตั้งไว 390,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน หินคลุกบดอัดเขาสูพื้นที่การเกษตร บานสถาน หมูที่ 1 บริเวณหลังบานนาย
พรชัย – บานนายสวาท กวาง 5.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 405 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและ
กอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
2. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บานทุงงิ้ว หมูที่ 2 ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมถมดินขยายไหลทาง ซอย 1 ยาว
120 เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
3. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานน้ํามา หมูที่ 3 ตั้งไว 426,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปาหมูบานโดยกอสรางถังเก็บน้ําใส ขนาด 20 ลบ.ม. กอสรางระบบกรอง
ขนาด 7 ลบม.ซม. เครื่องสูบน้ําดี จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเชียงคาน หมูที่ 4 ตั้งไว 350,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานเชียงคาน หมูที่ 4 สถานที่กอสราง ดังนีข้ างวัดเชียงคาน
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กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 133 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 665 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบของ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
5. โครงการวางทอสงน้ําประปาภูเขาเขาระบบหอถังสูง บานแฟน หมูที่ 5 ตั้งไว 380,000 บาท
เพื่อจายเปนจัดซื้อวัสดุทอประปา pvc และน้ํายาประสานทอ ตามรายการปริมาณวัสดุ (ปร.4) โดยราษฎร
ในพื้นที่สาทบแรงงานดําเนินการวางทอประปารายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน (00242)

(กองชาง)
6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานทุงอาง หมูที่ 6 ตั้งไว 365,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
เมตร ยาว 100 เมตร บานทุงอาง หมูที่ 6 รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน กําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
7. โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมทุงหมด หมูที่ 7 ตั้งไว
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 199 ทอน พรอม
บอพัก จํานวน 7 บอ. รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุน
การปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
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8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตน หมูที่ 8 ตั้งไว 336,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50
เมตร ยาว 92 เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1
ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทาง
สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบําบัดน้ําเสีย
(00245) (กองชาง)
9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานศรีดอนมูล หมูที่ 9 ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร และวางทอ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 10 ทอน บานศรีดอนมูล หมูที่ 9 รายละเอียดตามแบบ เทศบาล
ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา
สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน (00242)
(กองชาง)

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานน้ํามาใต หมูที่ 10 ตั้งไว 350,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานน้ํามาใต หมูที่ 10 ซอย 4 ปริมาณงานระยะทาง รวม 166 เมตร
หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร พืน้ ที่กอสรางไมนอยกวา 664 ตารางเมตร มีไหลทาง รายละเอียดตามแบบ
เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 –
2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบาย
น้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน (00242)

(กองชาง)
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานทุงงิ้วเหนือ หมูที่ 11 ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนกอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. ขางรานฟูกิจ เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ยาว 55 เมตร
พรอมบอพัก รายละเอียดตามแบบของ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน (00242)

(กองชาง)
12. โครงการ วางทอคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสถานใต หมูที่ 12
ตั้งไว 392,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ยาว 175 ทอน พรอมบอพัก
จํานวน 9 บอ รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามา
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน (00242)

(กองชาง)

13. โครงการกอสรางเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ํามาเหนือ หมูที่ 13 ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 865 ตารางเมตร หนา 0.10
เมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานเชียงคานใหม หมูที่ 14 ตั้งไว
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. บานเชียงคานใหม หมูที่ 14 สถานที่กอสราง แบงเปนจํานวน 3 จุด
ดังนี้
1. จุดที่ 1 ซอยบานนายหมาย เม็ดเพชร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 128 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 512 ตารางเมตร
2. จุดที่ 2 ซอยบานนายคะนึง จันกรอง กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 90 ตารางเมตร
3. จุดที่ 3 ซอยบานนายชา เม็ดเพชร กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 21 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 63 ตารางเมตร
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รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
15. โครงการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงอางใหม หมูที่ 15 ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 175 ทอน พรอม
บอพัก จํานวน 9 บอ รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน กําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย นํามาจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางสนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบําบัดน้ําเสีย
(00245) (กองชาง)
16. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานใหมธาตุทอง หมูที่ 16 ตั้งไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําพรอมขุดลอกสถานที่กอสราง แบงเปนจํานวน 2 จุด ดังนี้
1. กอสรางรางระบายน้ําแบบดาดคอนกรีต ซอยสันติสุข ขนาดปากกวาง 0.80 เมตร ทองกวาง 0.40
เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 98 เมตร พรอมขุดลอกลําเหมืองขนาดกวาง 1.00 เมตร
ลึก 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร เปนเงิน 170,000 บาท
2. กอสรางวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎรอุทิศ ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 86 ทอ พรอมบอพัก จํานวน 4 บอ เปนเงิน 180,000 บาท
รายละเอียดตามแบบ เทศบาล ต.สถาน พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางสนับสนุนการ
ปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟาถนน
(00242) (กองชาง)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม 1,006,722 บาท

งบดําเนินการ
รวม 930,000
บาท
คาใชสอย
รวม 930,000
บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น ตั้งไว 930,000
บาท แยกเปน
1. คาใชจายตามโครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลสถาน ตามแนวพระราชดําริฯ
และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน และระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
2. คาใชจายตามโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ
ตั้งไว 500,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตําบลสถาน โดยจายเปนคาใชจายใน
การคัดแยกขยะของประชาชน สิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดลอมของตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
3. คาใชจายโครงการหมูบานสงเสริมการจัดการสุขภาพ ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพและการจัดการหมูบานสงเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของแกนนําสุขภาพและผูนําชุมชน ตลอดจนสุขภาพของประชาชนในตําบลสถาน ใหมีสุขภาพแข็งแรง
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
4. คาใชจายในการประชุม เทศบาลสัญจร และฝกอบรมใหความรูแกประชาชนตามโครงการตางๆ
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการการฝกอบรมและกิจกรรมตางๆที่ เทศบาลจัดขึ้น เชน โครงการการประชุม
เทศบาลสัญจร และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม การทําแผนชุมชน หมูบาน, ตําบล ,การพัฒนาผูนํา
ชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
รวมทั้งสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแตระดับตําบล
และสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
ประชาธิปไตยของชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน,การฝกอบรมเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน, โครงการ
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ฝกอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆ เชน แผนดินไหว อุทกภัย ฯลฯ โครงการอบรมเพิ่มทักษะ
ภาษาตางประเทศ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส ฯลฯ โดยจายเปนคาอาหารวาง อาหารกลางวัน คาวัสดุ คาเอกสาร และอื่น ๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
5. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด ตั้งไว 100,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด เชน การรณรงค
ตอตานยาเสพติด โครงการกีฬาตอตานยาเสพติด ฯลฯ โดยจายเปนคาอาหารวาง อาหารกลางวัน คาวัสดุ คา
เอกสาร- คาจัดซื้อน้ํายา/ชุดทดสอบหาสารเมตแอมเฟตามี/สาเสพติดในปสสาวะ และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
6. คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค หรือการดําเนินกิจกรรมปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย เชนจัดทําโครงการปกปองสถาบันพระมหากษัตริย โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
7. คาใชจายเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ของกลุมอาชีพหรือกลุมแมบานตางๆ ในตําบลสถาน ตั้งไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ฝมือ ของกลุมอาชีพหรือกลุม
แมบานตางๆ ในตําบลสถาน เชน โครงการฝกอบรมกลุมพัฒนาสตรีเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูความเปนอาเซียน
เรื่องภาษา ,การบริหารจัดการ,การตลาดของกลุมอาชีพ,โครงการอบรมสรางเครือขายเฝาระวังเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การพัฒนาสตรีและครอบครัว การเสริมสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว หรือกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8
มกราคม 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 177 ลงวันที่ 28 มกราคม
2552
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
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8. คาใชจายเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน ในตําบลสถาน
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาเด็กเยาวชน ในตําบล
สถาน เชน,โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมกลุมเด็กและเยาวชน ,โครงการฝกอบรมผูนําเด็กและเยาวชน,
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน การปองกันแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การตั้งครรภในวัยรุน
หรือสงเสริมการจัดกิจกรรมของเยาวชนที่สรางสรรคเพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน/กิจกรรมที่เปนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน ฯลฯ หรือกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
9. คาใชจายโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง เพื่อกระตุนจิตสํานึกสาธารณะของ
คนในชุมชน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการบวร (บาน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศของ คสช. 8 ประการ
และคานิยมหลัก 12 ขอ สําหรับประชาชนชาวไทยหรือกิจกรรมโครงการอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ โดยถือ
ปฎิบัติตามหนังสือที่ ชร 0023.8/ว 515 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน

รวม

76,722 บาท

งบเงินอุดหนุน
รหัสบัญชี 560000 ตั้งไว 76,722 บาท
แยกเปน
1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รหัสบัญชี 610200
ตั้งไว 25,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 25,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ โดยแยกตามโครงการดังตอไปนี้
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศตส. อ.เชียงของ
ตั้งไว 10,000 บาท
2. โครงการรวมพลังมวลชนปกปองสถาบัน
ตั้งไว 10,000 บาท
3. โครงการฝกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบาน
ตั้งไว 5,000 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
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2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รหัสบัญชี 610300 ตั้งไว 51,722 บาท

2.1 อุดหนุนกลุมองคกรประชาชน รหัสบัญชี 610300
ตั้งไว 26,550 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลสถาน
ตามโครงการอบรมอาชีพแปรรูปอาหาร
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม และเสริมสรางความรู ทักษะ และขีดความสามารถและ
อาชีพเสริมเพื่อชวยเหลือครอบครัวของกลุมสตรีหรือแมบาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
2.2 อุดหนุนกลุมองคกรประชาชน รหัสบัญชี 610300
ตั้งไว 25,172 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลสถาน ตามโครงการสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑถักสานตะกรา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม และเพิ่มรายไดแกกลุมสตรี และเพิ่มความรูความสามารถใน
การประกอบอาชีพเสริมของกลุมสตรีและแมบาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจในตําบลสถาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 315,000

บาท

งบดําเนินการ
คาใชสอย

บาท
บาท

รวม
รวม

315,000
230,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งไว 230,000 บาท
แยกเปน
1. คาใชจายโครงการกีฬาชุมชนและทองถิ่นสัมพันธ ประจําป 2558
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาชุมชนและทองถิ่นสัมพันธเชื่อมความสัมพันธองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และชุมชนในอําเภอเชียงของ
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา)
2. คาใชจายในการจัดสงทีมนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงทีมนักกีฬาตัวแทนของ เทศบาล เขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ที่
หนวยงานอื่นจัดเชน กีฬาไทคัพ เชียงของคัพ และกีฬาอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

118

3. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตําบลสถาน
ตั้งไว 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลสถาน ประจําป 2558 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมเยาวชนและประชาชนในตําบลสถาน ไดแสดงออกในความสามารถดานการกีฬา เพื่อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงคตอตานยาเสพติด สรางความสมัครสมาน สามัคคีในหมูคณะ เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธที่ดีของประชาชนและสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายของประชาชนในตําบล
เพื่อใหมีรางกาย
แข็งแรง มีภูมิตานทานโรคตางๆ
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา)
คาวัสดุ

รวม

85,000
บาท
1. ประเภทคาวัสดุกีฬา
รหัสบัญชี 331300
ตั้งไว 85,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาหมูบาน ตําบล สําหรับศูนยกีฬาหมูบานจํานวน 16 หมูบาน ๆ ละ
5,000 บาท เปนเงิน 80,000 บาท และศูนยกีฬาตําบล เปนเงิน 5,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

รวม 100,000

งบดําเนินการ
คาใชสอย

รวม 100,000 บาท
รวม 100,000 บาท

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 100,000 บาท แยก
เปน
1. คาใชจายในการสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาแหลงทองเที่ยวตําบลสถาน ตั้งไว100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว
หรือปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของตําบลสถานใหเปนที่รูจัก และการสงเสริมการให
ความรูแกนักทองเที่ยว ประชาชน นักเรียน ใหรูจักตระหนักถึงความสําคัญและสรางรายไดใหเกิดแกชุมชน เชน
โครงการมัคคุเทศนนอย มัคคุเทศกทองถิ่น โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ฯลฯ หรือคาใชจายที่เขาประเภท
รายจายนี้
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว (00264) (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

รวม 636,500

บาท

งบดําเนินการ
รวม 480,000
บาท
คาใชสอย
รวม 480,000
บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวม
480,000
บาท
1. คาพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลา ตั้งจายไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม และพวงมาลาในงานพิธีการตาง ๆ หรือการแสดงความยินดี
ตอนรับคณะผูมาเยี่ยมเยือน หรือการไปเยี่ยมเยือนบุคคลที่ปฏิบัติงานใหแกเทศบาลที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย
ฯลฯ
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)
2. คาใชจายเกี่ยวกับโครงการการจัดงานประเพณี ตางๆ
ตั้งจายไว 350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี เชน งานประเพณีสงกรานต งานวันวิสาขบูชา งานแห
เทียนเขาพรรษา งานประเพณีลอยกระทง และงานอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)
3. คาใชจายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตําบลสถาน ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นตําบลสถาน หรือการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวฒ
ั นธรรมประเพณีทองถิ่น การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เชนโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่นสรงน้ําหลวงพอพระแสนแซ ประจําป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาและอนุรักษปูชนีย
วัตถุอันล้ําคา และเปนศูนยรวมการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)
4. คาใชจายตามโครงการแหพระเกาวัด ตําบลสถาน
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแหพระเกาวัดตําบลสถาน ประจําป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รักษาและอนุรักษปูชนียะวัตถุอันล้ําคา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของตําบลสถาน
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน

รวม

156,500

บาท
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งบเงินอุดหนุน
รหัสบัญชี 560000 ตั้งไว 156,500 บาท แยกเปน
1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 41,500 บาท
1.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ ตั้งไว 41,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ ตามโครงการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยแยกอุดหนุนตามโครงการดังนี้
1. โครงการจัดงานพญามังรายและงานกาชาด ประจําป 2558
จํานวนเงิน 20,000 บาท
2. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานตจังหวัดเชียงราย ประจําป 2558 จํานวนเงิน 1,250
บาท
3. โครงการจัดเครื่องสักการะถวายเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จยา
จํานวนเงิน 3,750 บาท
4. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ จํานวนเงิน 2,000
บาท
5. โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปยมหาราช
จํานวนเงิน 1,250 บาท
6.โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
จํานวนเงิน
4,000 บาท
7. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีและวันสําคัญทางศาสนา
จํานวน 1,250 บาท
8. โครงการจัดงานสงกรานตอําเภอเชียงของ
จํานวนเงิน 8,000 บาท
รวมเปนเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสถาน จํานวน 41,500 บาท
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)
2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รหัสบัญชี 610300 ตั้งไว 115,000 บาท

2.1 อุดหนุนกลุมองคกรจัดตั้งตามกฎหมาย รหัสบัญชี 610300
ตั้งไว 115,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัฒนธรรมตําบลสถาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดงานและ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ของตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยแยก
อุดหนุนตามโครงการดังนี้
1. โครงการทําบุญเทศนมหาชาติ
จํานวน 55,000 บาท
2. โครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูรอน
จํานวน 30,000 บาท
3. โครงการรวมพลชนชาติพันธ
จํานวน 20,000 บาท
4. โครงการงานรากวัฒนธรรม
จํานวน 10,000 บาท
รวมเปนเงินที่ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสถาน จํานวน 115,000 บาท
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ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

รวม 267,600

บาท

งบดําเนินการ
รวม 200,000
บาท
คาใชสอย
รวม 200,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งไว 200,000 บาท
แยกเปน
1. คาใชจายในการสมทบงบประมาณตามแผนปลอยพันธุปลาในแหลงน้ําจืด ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสมทบงบประมาณตามแผนปลอยพันธุสัตวน้ําสูแหลงน้ําจืด
ตามโครงการเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ํา ปงบประมาณ 2558 ของหนวยสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งใหทองถิ่นสมทบงบประมาณ
50%
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
(สํานักปลัด)

2. งบบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งจายไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสถาน ซึ่งไดรับการถายโอน
ภารกิจตามแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจของภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) คาตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย (ศูนยละ 16 คน x 100 บาท x 12 ครั้ง) เปนเงิน
19,200 บาท
2) คาวัสดุ อุปกรณตางๆที่ใชในศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสถาน
3) อื่นๆที่ระเบียบ หนังสือตางๆกําหนดใหจายไดตามอัตราที่กําหนด
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
(สํานักปลัด)

3. คาใชจายตามโครงการศูนยเรียนรูผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
ตั้งจายไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนยเรียนรูผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ในการ
สนับสนุนปจจัยในการผลิตและการสรางศูนยเรียนรูการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ จํานวน 1 จุด ของตําบลสถาน
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (0021) (สํานัก
ปลัด)
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4.คาใชจายตามโครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดี สนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพขาว ตั้งจายไว
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดี สนับสนุนเกษตรกรตําบลสถาน
ในการพัฒนาคุณภาพขาว และลดรายจายและตนทุนในการผลิตขาว
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (0021) (สํานัก
ปลัด)

งบเงินอุดหนุน
รวม 67,600 บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รหัสบัญชี 610200
ตั้งไว 53,000 บาท
1 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงของ รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงของ โครงการรณรงคพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในพื้นที่เลี้ยง
สัตวปก ตั้งไว 40,000 บาท
2 อุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงของ รหัสบัญชี 610200 ตั้งไว 13,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงของ โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูนําปศุสัตว
ตั้งไว 13,000 บาท
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร ( 00321) (สํานักปลัด)

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

รหัสบัญชี 610300 ตั้งไว 14,600

บาท

2.1 อุดหนุนกลุมองคกรประชาชน รหัสบัญชี 610300
ตั้งไว 14,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเพาะเห็ดนางฟาสูวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม และเสริมสรางความรู ทักษะ และขีดความสามารถ
และอาชีพเสริมเพื่อชวยเหลือครอบครัวของกลุม
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) (สํานักปลัด)
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวม 100,000

บาท

งบดําเนินการ
รวม 100,000
บาท
คาใชสอย
รวม 100,000
บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งไว 100,000 บาท
แยกเปน
1. คาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว 100,000
บาท
เพือ่ จายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน จัดทํา
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม และเพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
พระบรมราชินีนาถ,
เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน
โครงการฝายชะลอน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
การปรับปรุงสวนสาธารณะ โครงการยอยสลายตอซัง
ขาว โครงการแกปญหาหมอกควันและมลพิษ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ดานเศรษฐกิจ (00300) ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
(00322) (สํานักปลัด)
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รายจายงบกลาง

แผนงานงบกลาง
(รหัสบัญชี 510000)
รวม 2,426,418

บาท

1. ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) ตั้งไว 89,350 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนและสวัสดิการของลูกจางชั่วคราวของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น สาหรับเทศบาลที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2541 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งไว
รอยละ 5 ของเงินคาจางชั่วคราวประจําป และถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ( 00411) (สํานักปลัด)

2. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส (รหัสบัญชี 110900)
ตั้งไว 300,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 45 คน แยกเปน
ผูปวยเอดสที่รับถายโอนจํานวน 18 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000
บาท
ผูปวยเอดสงบ เทศบาล จํานวน 32 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 192,000
บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ( 00411) (สํานักปลัด)
3. ประเภทเงินสํารองจาย
(รหัสบัญชี 111000) ตั้งไว 1,299,838 บาท
เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีจําเปนเรงดวนฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความ
เดือดรอนของ ประชาชน ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรืองบประมาณเพื่อ
การนั้นมิไดตั้งไวหรือมีไมเพียงพอ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (00411 ) (สํานักปลัด)

4. รายจายตามขอผูกพัน
(รหัสบัญชี 111100) ตั้งไว 329,300 เพื่อจายเปน
(4.1) ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน
ตั้งไว 250,000 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน ตําบลสถาน เปนเงิน 250,000 บาท ตามหนังสือสั่ง
การที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26
กรกฎาคม 2554
ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง งานงบกลาง ( 00411) (สํานักปลัด)

(4.2) ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตั้งไว 50,000 บาท
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เพื่อจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลสถาน เปนเงิน 50,000 บาท ตามหนังสือสั่งการที่ มท
0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งานงบกลาง ( 00411) (สํานักปลัด)

(4.3) เงินชวยพิเศษ (คาทําศพ) ตั้งไว 5,000
บาท เพื่อจายเปนคาทําศพพนักงานและ
ลูกจางประจํา ที่ตายระหวางรับราชการ เปนเงิน 5,000 บาท
ปรากฏในแผนงาน งบกลาง งานงบกลาง ( 00411) (สํานักปลัด)
(4.4) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตั้งไว 24,300 บาท
สําหรับเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล ตามหลักเกณฑการคํานวณในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหก
(0.00167) ของรายรับจริงทุกประเภทของงบประมาณปที่ลวงมาแลว ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แตทั้งนี้ไมเกินหาแสนบาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง ( 00411 ) (สํานักปลัด)

5. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (รหัสบัญชี 120100) ตั้งไว
407,930 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นคิดจาก 2% ของรายไดโดยไมรวมเงิน
อุดหนุน ตามหนังสือ ที่ มท.0313.4/1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง ( 00411 ) (สํานักปลัด)

