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ของ
สานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-42รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานสานักปลัด
**********************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 13,404,700.- บาท แยกเป็ น
1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,224,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 รายจ่ ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,224,000.- บาท
1.1.1 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
เกีย่ วก ับการจราจร ของเทศบาล และจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ให้ก ับสถานีตารวจภูธรละงู ซึ่งประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น แผงกน้ ั จราจร กรวยจราจร เป็ นต้น ตั้งจ่ายจากเงิ น
อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)
1.1.2 สงเคราะห์ เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 1,194,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 800,000.- บาท
และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 394,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และ นามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 81 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)
1.2 เงินสารองจ่ าย ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินสารองจ่ายของเทศบาลในกรณี ฉุกเฉิ น หรื อ จาเป็ น
และในกรณี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 140,092.- บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป จานวน 859,908.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)
2. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 11,150,600.-บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 2,888,520.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,683,240.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุ งเงินเดือน
ประจาปี หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรื อตามที่กรอบอัตรากาลัง
3 ปี กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)
2.1.2 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล
ตั้งไว้ 579,600 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือน
เงินประจาตาแหน่งและ/หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึ กษา
นายก เทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100)
2.1.3 ประเภทค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 274,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุ งค่าจ้า งประจาปี
หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)

-432.1.4 ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามที่กฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)
2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 231,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงานเทศบาล สังก ัดสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจา ตั้งไว้ 15,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจา สังก ัดสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500)
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210300)
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
งานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
2.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 959,040.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภทค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 764,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ภารกิจที่กาหนดหรื องานทัว่ ไปและ / หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 ) (รหัสบัญชี
220700)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 194,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงานจ้าง
ของสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 220700)
2.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 5,624,040.-บาท แยกเป็ น
2.3.1 ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 2,128,040.-บาท แยกเป็ น
1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ เทศบาล ตั้งไว้ 525,000.-บาท
(1) จ่ายเป็ นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินยั ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าทาขวัญฝ่ าอันตราย
เป็ นครั้งคราว เงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์
แก่เทศบาล เป็ นต้น เป็ นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)
(2) จ่ายเป็ น เงิน ค่าตอบแทน อื่นเป็ นกรณี พิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล (เงินโบนัส)
ของเทศบาลตาบลกาแพง เป็ นเงิน 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)

-442) ประเภทค่ าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,242,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จานวน 414,000 บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 828,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 531000)
3) ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม ตั้งไว้ 7,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจา
สภาฯ กรรมการวิสามัญประจาสภาคณะต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310200)
4) ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 44,000.-บาท เพื่อเป็ นค่าตอบ แทน
การปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)
5) ประเภทเงินค่ าเช่ าบ้าน ตั้งไว้ 130,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรื อ
ผูม้ ี สิทธิ ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)
6) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 43,240 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ลูกจ้างหรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)
7) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 136,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจา หรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)
2.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 2,929,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 160,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเย็บปกหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริ การรับใช้ ค่าเบี้ยประก ัน
ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าติดตั้งไฟฟ้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริ หาร งานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น ค่า
บารุ งรักษา หรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรื อทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ดีด โต๊ะ - เก ้าอี้ เป็ นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป จานวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี
320400)

-453) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,314,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ
ดังนี้
(1) ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับงานวันสาคัญของชาติ งานประเพณี และงานอื่นๆ
ตั้งไว้
30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ประกอบเลี้ยงในการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสาคัญของชาติ และงานประเพณี ต่างๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(2) ค่ ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลซึ่งเป็ นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริ งของ
ปี งบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(3) ค่ าเลีย้ งรับรองในการประชุ มสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรื อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรื อตามระเบียบฯ หรื อหนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย หรื อการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ับ
รัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน ) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และนามาจากแ ผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 84 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(5) โครงการจัดงานส่ งเสริมการท่ องเที่ยว ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จาเป็ นในการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริ มการท่องเที่ยว รหัส 00264 และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 98 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(6) โครงการพัฒนาการให้ บริการและประชาสัมพันธ์ ผลงานของเทศบาล
ตั้งไว้
80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการออกบริ การประชาชนเคลื่อนที่ จัดทาตูร้ ับเรื่ องร้องทุกข์ ร้องเรี ยนประจา
ชุมชนการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารโดยจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุ ปผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลเป็ นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 40,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 93 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-46(7) โครงการจัดประชุ มประจาเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
การประชุ มพนักงาน ลูกจ้ างเทศบาล เพื่อส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารว่าง
และเครื่ องดื่ม และค่าบริ การอื่นๆ ซึ่งจาเป็ นต้องจ่ายที่ เกีย่ วก ับการดาเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึ กษาหารื อ
เกีย่ วก ับการบริ หารงานในด้านต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการติดตามผลการดาเนินงาน การรับทราบปั ญหาความ
ต้องการภายในชุมชนจากลุ่ม ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน
สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็ นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 85 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(8) โครงการ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและติดติดตามประเมินผลแผน
ตั้งไว้
50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตาม
โครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สารวจข้อมูลปั ญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรื อน) การประชุม
ของกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการดาเนินงานหรื อการจัดประชุมของกลุ่ม
ชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 40,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และ นามา จากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 84 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(9) โครงการแข่งขันกีฬาชุ มชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าเครื่ องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่ อง
อุปโภคบริ โภค ค่าของขวัญของรางวัล เป็ นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรด
หรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง
กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และ จากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 80 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(10) โครงการจัดจ้ างยามท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 173,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าจ้างยามท้องถิ่น
ในการเฝ้ าอยูเ่ วรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น บริ เวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรื อบริ เวณอื่น ๆ
ที่เป็ นทรัพย์สินของเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 60,000.- บาท
และเงินอุดหนุนทัว่ ไป 113,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
การรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริ หาร หน้า 96 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพประจาปี ของ นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน
การบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 88 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

-47(12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล
ตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ค่าจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 89
ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล
ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 85 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)
(14) โครงการ อปพร. เฝ้ าระวังภัยในเขตเทศบาล
ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่
นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับการรักษาความสงบ
ภายใน รหัส 00121 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร
หน้า 92 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(15)โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
แก่ คณะกรรมการชุ มชน ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 โดยนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 80 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(16) โครงการบ้านท้ องถิ่นเทิดไท้ องค์ ราชัน
ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ รหัส 00232 และนา
มาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ดา้ นความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 81 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(17) โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน และลูกจ้ างเทศบาล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 87 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(18) โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และ นามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 89 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-48(19) โครงการส่ งเสริมกิจกรรม นันทนาการพนักงาน ลูกจ้ างเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 88 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี
320200)
(20) โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล
ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภค ค่าเครื่ องวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ที่เกีย่ วข้องตามความจาเป็ น และความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพ
หรื ออื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการวิชาชีพต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
โดยนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 97 ลาดับ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(21) โครงการฝึ กอบรมทบทวนด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ อปพร.เทศบาล ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมด้านการเสริ มสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้ องก ันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้ องก ันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับ
อัคคีภยั รหัส 00123 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร
หน้า 92 ลาดับ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(22) โครงการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 87 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(23) โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง
ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 89 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี
320200)
4) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 255,000.- บาท
(1)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริ การจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรื อผูต้ อ้ งหา ค่าของขวัญ
หรื อเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่า ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรื อสิ นไหมทดแทน
ค่าช่วยเหลือพนักงานหรื อลูกจ้างที่ตอ้ งคดีอาญา ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000.- บาท

-49ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของเทศบาลตาบลกาแพง กรณี แทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์พฒั นาด้านการเมือง การบริ หาร
หน้า 85 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)
2.3.3 ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 567,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ แฟ้ ม ซอง ตรายาง ธงชาติฯลฯ เพื่อใช้ในงานประจาปกติหรื องานที่เกีย่ วข้อง
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
จานวน 50,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 70,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแป รง ไม้กวาด
มุง้ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก ้วน้ า
ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300)
3)
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าซื้อแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หม้อน้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111) (รหัส 330700)
4)
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายน้ ามัน
ดีเซล น้ ามั น เบนซิล น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 150,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111
)
(รหัสบัญชี 330800)
5)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331400)
6) ประเภทวัสดุดบั เพลิง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสายส่งน้ าดับเพลิง
ท่อส่งน้ า ดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก รองเท้าดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวฉี ดดับเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องก ันภัยฝ่ ายพลเรื อนและระงับอัคคีภยั รหัส 00123 ) (รหัส
บัญชี 331600)
7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่ก ัน สี ฟิ ลม์ ล้างอัดขยายรู ป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)
8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็ นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงาน
ทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัส 331700)

-502.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,643,000.- บาท แยกเป็ น
2.4.1 ประเภทค่ ากระแสไฟฟ้ า ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของเทศบาล
ตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 500,000 .-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 700,000 .-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340100)
2.4.2 ประเภทค่ านา้ ประปา ตั้งไว้ 341,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ าประปาของเทศบาลตาบล
กาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 141,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 200,000.-บาท
(ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340200)
2.4.3 ประเภทค่ าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้บริ การโทรศัพท์ของเทศบาล
ตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 25,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300)
2.4.4 ประเภทค่ าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าส่งไปรษณี ย ์ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณี ยกร ค่าธนาณัติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน
25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารง านทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 340400)
2.4.5 ประเภทค่ าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 27,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ หาร
ทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตาบลกาแพง เกีย่ วก ับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็ น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 17,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340500)
2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 36,000.- บาท
2.5.1 อุดหนุน ที่ทาการปกครอง อาเภอละงู ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้ใน กิจกรรมโครงการ
รัฐพิธี-ราชพิธี ของอาเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร งานทัว่ ไป
รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 86
ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
2.5.2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่อาเภอละงู ตามโครงการปรับปรุ งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ระดับอาเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และ
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 93 ลาดับที่ 2)
(รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

-513. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,100.- บาท
3.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 30,100.- บาท
3.1.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,100.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,100.- บาท ดังนี้
(1) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักปลัด โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า
2.2 GHz หรื อดีกว่าจานวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่นอ้ ยกว่า 800 MHz
จานวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่นอ้ ยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า
17 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 91 ลาดับ
2 (2.1) (รหัสบัญชี 411600)
(2) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อพริ นเตอร์ชนิดเลเซอร์ จานวน 2 เครื่ องๆ ละ 3,550 บาท
เป็ นเงิน 7,100.-บาท (จัดซื้อนอกเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของ
สานักปลัดโดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4)
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600 X 600 X 2 dpi
- หน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 2 MB
- รองรับ USB 2.0
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 91 ลาดับ 1 (2.3) ) (รหัสบัญชี 411600)

-52(3) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องสารองไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง ตั้งไว้ 3,000.-บาท (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานสานักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA / 450 W หรื อดีกว่า
- สามารถสารองไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป รหัส 00111 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 91 ลาดับ 2 (2.2) (รหัสบัญชี 411600)
ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริ หารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

กองคลัง

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-54รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานกองคลัง
**************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ าย ทั้งสิ้น 4,183,490.- บาท แยกเป็ น
1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,331,649 บาท
1.1 ค่ าชาระหนีเ้ งินกู้และดอกเบีย้ ตั้งไว้ 1,461,012 บาท
1.1.1 ค่ าดอกเบีย้ และเงินต้น เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค เพื่อก่อสร้างอาคารสถาน ธนานุบาล
ตั้งไว้ 446,044.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 346,044.- บาท
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)
1.1.2 ค่ าชาระหนีเ้ งินกู้ ก .ส.ท. เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 500,913 .- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 400,913.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)
1.1.3 ค่ าชาระดอกเบีย้ และเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 514,055.- บาท เพื่อเป็ น เงิน ทุนหมุนเวียน
ในกิจการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 104,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน
410,055.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)
1.2 รายจ่ ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 870,637.- บาท
1.2.1 ค่ าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้ องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 365,150.- บาท ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411) (รหัสบัญชี 120100)
1.2.2 ส่ งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 471,996.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประก ัน
สังคมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวตามกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่ายในปี ปั จจุบนั ตามพระราชบัญญัติ
ประก ันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส
บัญชี 110300)
1.2.3 ค่ าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,491.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งสันนิบาต
เทศบาลแห่ งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริ ง ไม่รวมเงินอุดหนุน ของปี ที่ผ่านมา ตั้งจ่าย จากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

-552. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 1,821,841.-บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 916,320.-บาท แยกเป็ น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 844,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน เงินปรับปรุ งเงินเดือน
ประจาปี หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากาลังกาหนด
ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว แก่พนักงาน
เทศบาล สังก ัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส
00111) (รหัสบัญชี 220200
2.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 350,040 บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภทค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้ 296,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแก่ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจที่กาหนด หรื องานทัว่ ไป หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง หรื อตามกรอบอัตรากาลั
ง
พนักงานจ้างกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220600)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงาน
จ้างของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 220700)
2.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 555,481.- บาท แยกเป็ น
2.3.1 ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 291,481.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ เทศบาล
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล
เงินทาขวัญฝ่ าอันตรายเป็ นครั้งคราว เป็ นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 310100)
2) ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)
3) ประเภทเงินค่ าเช่ าบ้าน ตั้งไว้ 66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรื อผูม้ ี
สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 310400)
4) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 18,696 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงาน หรื อ ผูม้ ีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงาน
ทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

-565) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 36,785 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนักงาน หรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)
2.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 166,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเย็บเข้าหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริ การรับใช้ ค่าเบี้ยประก ัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหม าบริ การ
ค่าติดตั้งไฟฟ้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส 320100)
2) ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 .-บาท เพื่อใช้เป็ นค่า
บารุ งรักษา หรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรื อทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก ้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 76,000.- บาท เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1)
โครงการคืนกาไรแก่ ผ้เู สียภาษี และผู้ชาระค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกาหนด
ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าของขวัญ ของ รางวัลแก่ ผเู ้ สียภาษีรายใหญ่ ผูเ้ สียภาษีที่ยนื่ แบบ และชาระภาษี
ภายในกาหนดเวลา และผูช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกาหนดเวลา
ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 94 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(2) โครงการประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย ในการจัดทาป้ ายคัทเอาท์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์กาหนดเวลาการเสียภาษี
ประจาปี เช่น สี พู่ก ัน ไม้ กระดานอัด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113 นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริ หาร
หน้า 94 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
4) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อใช้เป็ นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบริ การจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล
ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320300)
2.3.3 ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 98,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 55,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็ นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
แฟ้ ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 35,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)

-572) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง
มุง้ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก
น้ ามันเบรค หัวเทียน อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330700)
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่ อง น้ ามันจารบี แก๊สหุ งต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หาร
งานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330800)
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง
ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง รหัส
00113) (รหัสบัญชี 331400)
6) ค่ าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเมมโมรี่ การ์ดกล้อง
ถ่ายรู ปดิจิตอล สีพ่นครุ ภณั ฑ์ พู่ก ัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
งานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300)
7) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอื่นๆที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิ
งาน แต่ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้เป็ นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331700)
3. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
3.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 30,000.- บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
ชนิดขาเหล็กพับได้ จานวน 10 ตัวๆ ละ 3,000.- บาท เป็ นเงิน 30,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) สาหรับใช้
ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานทัว่ ไป รหัส
00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 90 ลาดับที่ 1 (1.6)
(รหัสบัญชี 410100)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
กองช่ าง

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-59รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ .ศ. 2554
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองช่ าง
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 9,961,088. - บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 4,118,318.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 1,012,440.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 818,460 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุ ง
เงินเดือนประจาปี หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากาลัง กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 140,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้าง เงินปรับปรุ งค่าจ้างประจาปี หรื อ
เงินเพิม่ อื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 53,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 51,960 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่ คราวของพนักงานกองช่าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)
2) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจา ตั้งไว้
1,140 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจากองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,527,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,194,720.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนดหรื องานทัว่ ไป และ/หรื อเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 332,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราว แก่พนักงาน
จ้างของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220700)
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,513,878.- บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 138,878.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 48,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วกบั อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300)

-602) ประเภทค่ าเช่ าบ้าน ตั้งไว้ 39,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 27,278.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงานหรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500)
4) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 24,000. บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือ
ค่า รักษา พยาบาลของพนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 205,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าติดตั้งไฟฟ้ า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งน้ าประปา ฯลฯ ตั้งตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าบารุ งรักษา หรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก ้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่าย เงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน
50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบตั ิ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าของขวัญ
ของรางวัล หรื อเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรื อผูต้ อ้ งหาค่ าชดใช้
ความเสียหายหรื อสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างที่ตอ้ งหาคดีอาญา หรื องานพิธีต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้จานวน 25,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 15,000.-บาท
(ปรากฏ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311
) รหัสบัญชี
320300)
4) ประเภทรายจ่ าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 15,000.-บาท ในโครงการลานดิน
สวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริ ม
การเกษตร รหัส 00321 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร
หน้า 86 ลาดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320200)

-611.3.3 ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 1,170,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
แฟ้ ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุง้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรม และ
การโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330300)
3) ประเภทวัสดุก่อสร้ าง ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็ นค่าไม้ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิ น ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ า ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600)
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่าจัดหาแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700)
5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 10,000.บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
00311) (รหัสบัญชี 330800)
6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อใช้เป็ นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331400)
7) ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่าสายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า
ฟิ วส์ เทปพันสายไฟฟ้ า ปลัก๊ สวิ ต ซ์ไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้ าพร้อมขา
หรื อก ้าน หม้อแปลงไฟฟ้ า ลาโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 200,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป จานวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)
8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็ นค่าเครื่ องแบบ เสื้อ กางเกง
เครื่ องหมาย หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)
9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่ก ัน สี ฟิ ลม์ ล้าง อัด ขยายรู ป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331100)

-6210) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ สารเคมี
ป้ องก ันและกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ คราด สปริ งเกอร์
อวน กระชัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 100,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริ มการเกษตร รหัส 00321) (รหัสบัญชี 331100)
11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อใช้เป็ นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็ นในการ ปฏิบตั ิงาน
แต่ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้เป็ นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 (รหัสบัญชี 331700)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่ออุดหนุน การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคอาเภอละงู ในการขยายเขต
ไฟฟ้ าชุมชนเทศบาล 6/1 ตามมาตรฐานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคอาเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน รหัส 00242 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน หน้า 57 ลาดับที่ 9 (รหัส 610200)
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,842,770.- บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 5,842,770.- บาท แยกเป็ น
2.1.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 12,870.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 12,870.- บาท ดังนี้
(1) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ
LCD จานวน 1 เครื่ อง ตั้งไว้ 6,000.- บาท
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ ยกว่า 1,440
X 900 พิกเซล
- มี
Refresh Rate ไม่นอ้ ยกว่า 75 Hz
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 91
ลาดับ 2 (2.5) (รหัสบัญชี 411600)
(2) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อพริ นเตอร์สี/ขาวดา จานวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 3,870.-บาท (จัดซื้อ
นอกเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะ ดังนี้
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ากว่า 4800 X 1200 จุด/นิ้ว
- ความละเอียดในการสแกน 1200 X 4800 จุด/นิ้ว
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดา 28 หน้า/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์สีไม่ต่ากว่า 22 หน้า/นาที
- มีแฟกซ์ในตัว , ป้ อนเอกสารอัตโนมัติ
- หน่วยความจามาตรฐานไม่ต่ากว่า 64 MB

-63ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 91
ลาดับ 1 (2.6) (รหัสบัญชี 411600)
(3) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องสารองไฟฟ้ า จานวน 1 เครื่ อง ตั้งไว้ 3,000.-บาท (จัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้ าด้านนอกไม่นอ้ ยกว่า 750 VA / 450 W หรื อดีกว่า
- สามารถสารองไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 91
ลาดับ 2 (2.4) ) (รหัสบัญชี 411600)
2.1.2 หมวดที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 5,829,900.- บาท ดังนี้
1) โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตั้งไว้ 1,523,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กซอยหลังตลาดสด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียด
ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 หนา 0.15 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 159.20 เมตร
หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 1,910.40 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 หนา 0.15 เมตร กว้าง 9.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร
หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 337.25 ตารางเมตร
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร
หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 284.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 55 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี
420900)
2) โครงการก่ อสร้ างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 184,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ นคลุก หนา 0.25 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรื อพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 55 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 420900)

-643) โครงการก่ อสร้ างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงนา้ ชลดา ตั้งไว้ 116,900 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ นคลุก หนา 0.25 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
345.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 420900)
4) โครงการ ก่ อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้ อมท่ อระบายนา้ ถนนเทศบาล 3
เชื่อมต่อถนนเทศบาล 1 ตั้งไว้ 700 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด
รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนเกรี ตเสริ มเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง เฉลี่ย 8.30 เมตร ยาว
54.00 เมตร หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 448.20 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนเกรี ตเสริ มเหล็ก หนา 0. 20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 2.00 เมตร หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 14.00 ตารางเมตร
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตรพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความ ยาวรวม 63.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี
420900)
5) โครงการก่ อสร้ างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิ ง ตั้งไว้ 774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนหิ นผุ ตัดใหม่เลียบคลองปากปิ ง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ นผุ หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรื อพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 2,900 ตารางเมตร
2. ติดตั้งท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จานวน 3 แห่ ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี
420900)
6) โครงการก่ อสร้ างลานกีฬาคอนกรีตอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 619,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
1,500 ตารางเมตร บริ เวณหน้าเสาธงโรงเรี ยนอนุบาลละงู รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 58 ลาดับที่ 10) (รหัสบัญชี
420900)

-657) โครงการพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียดดังนี้
1) ก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วม ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ตารางเมตร จานวน 1 แห่ ง
2) ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 เมตร รับถังน้ าไฟเบอร์กลาส ความจุไม่นอ้ ยกว่า 2,500
ลิตร
จานวน 1 ถัง
3) ก่อสร้างอาคารพักขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรื อพื้นที่ 64.00 ตารางเมตร
4) ก่อสร้างรั้วก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร
5) ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี
420900)
8) โครงการก่ อสร้ างทางลาดขึน้ อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่ องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นละงู ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรื อ
พื้นที่ 14.52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900)
9) โครงการก่ อสร้ างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่ชุมชนเทศบาล 6 ตั้งไว้ 213,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนหิ นผุ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิ น ผุ หนา 0.80 เมตร กว้า ง 5.00 เมตร ยาว 164.60 เมตร หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 823.00 ตารางเมตร
2. ติดตั้งท่อระบายน้ า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จานวน 2 แถว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี
420900)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-67รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประ จาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ตามรายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม
***************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 4,902,448.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 4,866,848.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 937,440 .- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 907,440.- บาท เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุ งเงินเดือน
ประจาปี และ/หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากาลัง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221)
(รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
1) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงานเทศบาล สังก ัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าวิชาชีพของ
พนักงานเทศบาล สังก ัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,663,200.- บาท แยกเป็ น
1.2.1
ประเภทค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,321,200 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนดหรื องานทัว่ ไป และ/หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด และจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็ น การชัว่ คราวเพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขน
ขยะในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 342,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700)

-681.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,241,208.- บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 284,208 .- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 196,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310300)
2) ประเภทค่ าเช่ าบ้าน
ตั้งไว้ 65,400 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
หรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย จากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,058.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน
หรื อ ผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)
4) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 15,750 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 1,319,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 524,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าติดตั้งไฟฟ้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าตัดหญ้า ถางป่ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 224,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 300,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ ายเพื่อการบารุงรักษา หรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 110,000. - บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าบารุ งรักษา หรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
หรื อทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ จานวน 60,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221 ) (รหัส
บัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 635,000.- บาท เพื่อ เป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ดังนี้
(1) โครงการจัดประชุ มกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุ ข ตั้งไว้
15,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ในการดาเนินการประชุม สาหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผูส้ ูงอายุชมรมผูป้ ระกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด กลุ่มผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้องก ับด้านการสาธารณสุข
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221 นาและมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
สาธารณสุข หน้า 70 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-69(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน ต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 72
ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(3) โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ กลุ่มเสี่ยง
ตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่า ยจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
หน้า 72 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(4) โครงการเยีย่ มมารดาก่ อนคลอดและทารกหลังคลอด ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อ จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221 นามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(5) โครงการส่ งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 73 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(6) สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุ ขภาพระดับท้ องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็ นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประก ันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมด้านสุขภาพแก่
ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ การสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รหัส 00223 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลาดับที่ 3 ) (รหัส
บัญชี 320200)
(7) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุ ขาภิบาลอาหาร
ตั้งไว้ 10,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริ การสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รหัส 00223 และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลาดับที่ 4 )
(รหัสบัญชี 320200)
(8) โครงการ ขุดลอกท่ อระบายนา้ ตั้งไว้ 40,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้ าเสีย รหัส 00245 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200

-70(9) โครงการจ้ างเหมากวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งไว้ 280,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาบุคคลกวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 180,000.-บาท ( ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244
และ นามาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 82 ลาดับที่ 3) รหัสบัญชี 320200)
(10) โครงการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อพัฒนาชุ มชนอย่างยัง่ ยืน
ตั้งไว้ 50,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. ตั้งไว้ 10,000.- บาท สาหรับเป็ นค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 85 ลาดับที่ 4)
(รหัสบัญชี 320200)
(12) โครงการพัฒนาตลาดสดน่ าซื้อและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้ านค้ าตลาดสด
เทศบาล ตั้งไว้ 30,000.-บาท สาหรับเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็ นในการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิ ชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และ นามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 99 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
4) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 50,000 .-บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรื อผูต้ อ้ งหา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรื อสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ตอ้ งหาคดีอาญา หรื องานพิธีต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป 30,000.-บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300)

-711.3.3 ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 638,000.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 15,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ ม
ผ้าม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าแปรง เข่ง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน แก ้วน้ าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 20,000 .- บาท สาหรับใช้เป็ นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หม้อน้ า และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 15,000.-บาท
และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 5,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น
ตั้งไว้ 350,000 .- บาท สาหรับใช้เป็ นค่าน้ ามันดีเซล
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่ อง น้ ามันจารบี แก๊สหุ งต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 100,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป จานวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 .-บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)
6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 .- บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายลูกจ้าง
ที่ปฏิบตั ิงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงมือ เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิ ดจมูก เสื้อก ันเปื้ อน
เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)
7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็ นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่ก ัน สี ฟิ ลม์ ล้าง อัด ขยายรู ป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)
8) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ตั้งไว้ 170,000 .- บาท สาหรับใช้เป็ นค่ าจัดซื้อน้ ายาเคมี
ต่างๆ เวชภัณฑ์ สาหรับใช้ในการ ป้ องก ันและควบคุมโรค ที่เป็ นปั ญหาเกีย่ วก ับสุขภาพอนามัย เช่น ยากาจัด ยุง
แมลงวัน แมลงสาบ ยากาจัดหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หาร งานทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221 )
(รหัสบัญชี 330900)
9) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000 . - บาท สาหรับจ่ายเป็ นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานแต่
ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้เป็ นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)

-721.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 25,000.-บาท
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล) ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดในระบบบาบัดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 72 ลาดับที่ 2)
(รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปี 2554
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 72 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัดก่อน
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 35,600.- บาท
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 35,600.- บาท
2.1.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 35,600.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ า ความจุ
ไม่ต่ากว่า 1,700 ลิตร จานวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส
00221 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 90 ลาดับ 1 (1.5)
(รหัสบัญชี 410100)
2) ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ตั้งไว้ 27,600.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องฉี ดน้ า
แรงดันสูง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- แรงดัน Max.Pressure (PSl / bar)
: 2600/182
- การไหล Flow (GPM / L / min)
: 2.1/8.1
- กาลัง Power
: 3.7 kw
- ขนาดความจุ Dimension (cm)
: 72.5 X 54 X 61
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับสาธารณสุข รหัส 00221 และนา
มาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 91 ลาดับ 1 (1.7) (รหัสบัญชี
410400)****************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

กองการศึกษา

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-74รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2554
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน กองการศึกษา
*****************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 7,578,274. - บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 7,533,324.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 975,390.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 921,390.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนและเงินปรับปรุ งเงินเดือน
ประจาปี หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากาลังกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211
)
(รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงาน
เทศบาล สังก ัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับ
การศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,250,880.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,052,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนด หรื องานทัว่ ไป และ/หรื อเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบก ับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211
)
(รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 198,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวแก่พนักงาน
จ้างของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา
รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 5,137,054.- บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 90,074.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทค่ าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310300)
2) ประเภทค่ าเช่ าบ้าน ตั้งไว้ 34,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรื อผูม้ ีสิทธิตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 )
(รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 3,874.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงานเทศบาลหรื อผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310500)

-754) ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผูม้ ีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 2,266,360.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 1 20,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริ การรับใช้ ค่าเบี้ยประก ัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริ การ ค่าติดตั้งไฟฟ้ า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าวัตถุโบราณประจาพิพิธภัณฑ์ ค่าจ้างครู
สอนแอโรบิค ค่าจ้างครู สอนราไท้เก็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 70,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 ) (รหัสบัญชี
320100)
2) ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรื อทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก ้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทัว่ ไป จานวน
30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกา ร ตั้งไว้ 1,419,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการส่ งเสริมเพิ่มความรู้แก่ นักเรียนระดับประถม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภคหรื ออื่นๆที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(2) โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้ อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญ เกียรติบตั ร รางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภค หรื ออื่นๆ
ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212) และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ หน้า 66 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(3) โครงการฝึ กอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่ องเที่ยว ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่ องอุปโภค
-บริ โภค อื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี
320200)

-76(4) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้ องสมุดในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรี ยนรู ้อื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ หน้า 66 ลาดับที่ 4)
(รหัส
บัญชี 320200)
(5) โครงการส่ งเสริมการอ่ านคัมภีร์อัลกุรอ่ าน
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้า 68 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(6) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 300,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริ การในการจัดงานต่างๆ
เช่น งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่ งชาติ งานสมโภชหลวงปู่ คง งานฮาซูรอ งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์
งานถือศีลกินเจ งานวันแม่แห่ งชาติ งานวันพ่อแหงชาติ งานวันออกพรรษา งานเมาลิด งานเข้าสุนนะห์
งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ หน้า 68 ลาดับที่ 2)
(รหัสบัญชี 320200)
(7) โครงการพัฒนาฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภค ของขวัญ เงินรางวัลหรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น
ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(8) โครงการสอนเสริมศาสนา ในมัสยิด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบ แทน
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภค ของขวัญ เงินรางวัลหรื อค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(9) โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่ รหัส 00263 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้า 69 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

-77(1 0) โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์
ตั้งไว้ 320,000 .-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าเครื่ องแต่งกายนักกีฬา
ค่าเครื่ องอุปโภค บริ โภค ของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตาม
โครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา
วอลเล่ยบ์ อล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรื อตามความต้องการของประชาชน และ /หรื อ
ตามฤดูกาล เป็ นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 76 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการส่ งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ ไปร่ วมการแข่งขันกรณีที่ส่วนราชการเอกชน
หรือเทศบาลตาบลกาแพงเป็ นผู้ดาเนินการ ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าอุปกรณ์กฬี า ค่าเครื่ องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่ องอุปโภคบริ โภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป จานวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รหัส 00262 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อน
หย่อนใจ หน้า 76 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(12) โครงการร่ วมดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู
ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการร่ วมดาเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยน
โรงเรี ยนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ รหัส 00262 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ
และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 77 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(1
3) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาให้ แก่ ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจหน้า 77 ลาดับที่ 5)
(รหัสบัญชี 320200)
(14) โครงการค่ ายเยาวชนคนรักษ์ละงู ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
และ
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 78
ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(15) โครงการสร้ างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ตั้งไว้
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นในการดาเนิน งานตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามา จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ หน้า 67 ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)

-784) ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 677,360.- บาท ดังนี้
(1) ค่ า ใช้ จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ค่าบริ การจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรื อค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรื อลูกจ้างที่ตอ้ งหาคดี งานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี
320300)
(2) โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 657,360.-บาท ดังนี้
1. ค่าอาหารเสริ ม (นม) ตั้งไว้ 186,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม (นม)
แก่เด็กนักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320300)
2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 345,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข หน้า 74 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320300)
3. ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสื่อการเรี ยนการสอน หุ่ น
แบบจาลอง วัสดุการศึกษาอื่นที่จาเป็ น ฯลฯ แก่ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน
30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 67 ลาดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320300)
4. ค่าพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพัฒนา
ครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 67 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)
5. สนับสนุนกิจกรรม/การดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 30,000.-บาท
(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ มน หน้า 67 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี
320300)

-791.3.3 ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 2,780,620.- บาท แยกเป็ น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ แฟ้ ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป 20,000.บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ถาดหลุม แก ้วน้ า ที่นอน หมอน มุง้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 15,000.-บาท และเงิน อุดหนุน
ทัว่ ไป จานวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัส
บัญชี 330300)
3) ประเภทค่ าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,203,020.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม (นม)
แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74
ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 330400)
4) ประเภทค่ าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 1,458,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไป
เกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74
ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 330500)
5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น หัวเทียน น็อต สกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700)
6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ ามันเบนซิน
น้ ามันก๊าด แก็สหุ งต้ม ถ่าน น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 1, 500.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป
จานวน 1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี
330800)
7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแผ่นหรื อจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมบอร์ด เมาส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20 ,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ ไป 10 ,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)
8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 12 ,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเครื่ องแบบ เสื้อกกั๊
นักเรี ยน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส
00211) (รหัสบัญชี 331200)
9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเขียนกระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่ก ัน ฟิ ลม์ แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ รู ปสี ขาว -ดา ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)

-8010) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานแต่ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้เป็ นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 170,000.- บาท ดังนี้
1) อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่ งเสริมการอ่ านคัมภีร์อัลกุรอ่ านแก่ เยาวชน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริ มการอ่านคัมภีร์อลั กุรอ่านแก่เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้า 69 ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)
2) อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่ งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริ มกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริ ยธรรม ประจามัสยิดกลางกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263
และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 69
ลาดับที่ 9) (รหัสบัญชี 610400)
3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ ศาลเจ้ ากวงฮกเกง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็ นค่า
ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ หน้า 69 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 610400)
4) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดตั้ง
และส่งเสริ มศูนย์เรี ยนรู ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ระดับอาเภอให้มีความยัง่ ยืน
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
(ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี
610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

-812. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 44,950.- บาท
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง ตั้งไว้ 44,950.- บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 44,950.- บาท แยกเป็ น
1) ค่ าครุภัณฑ์ สานักงาน ตั้งไว้ 41,400.- บาท
(1) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่ อง
เป็ นเงิน 37,900.-บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ ปี 2553) เพื่อติดตั้งในห้องกองการศึกษา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 90 ลาดับที่ 1 (1.3) (รหัสบัญชี 410100)
(2) จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จานวน 1 ชุด เป็ นเงิน 3,500.-บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สาหรับวางเอกสาร/หนังสือห้องสมุดคนเดินทางของเทศบาลตาบลกาแพง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริ หาร หน้า 90 ลาดับที่ 1 (1.4) (รหัสบัญชี 410100)
2) ค่ าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,550.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครื่ องพริ นเตอร์
ชนิดเลเซอร์ จานวน 1 เครื่ อง เป็ นเงิน 3,550 บาท (จัดซื้อนอกเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553)
เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล กองการศึกษาโดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4)
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600 X 600 X 2 dpi
- หน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า 2 MB
- รองรับ USB 2.0
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกีย่ วก ับการศึกษา รหัส 00211 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริ หาร หน้า 91 ลาดับ 2 (2.7)(รหัสบัญชี 411600)
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