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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2554 

ของเทศบาลต าบลก าแพง   อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  

หน่วยงานส านักปลัด  
********************************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   13,404,700.-  บาท  แยกเป็น 
1.   งบกลาง ตั้งไว ้ 2,224,000.-  บาท  แยกเป็น    
       1.1  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว ้ 1,224,000.-  บาท   

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   ตั้งไว ้ 30,000.-  บาท เพ่ือใชจ่้ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เก ีย่วกบัการจราจร ของเทศบาล   และจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้กบัสถานีต ารวจภูธรละงู  ซ่ึงประชาชนในเขต
เทศบาลไดร้ับประโยชน์โดยตรง  เช่น สญัญาณไฟ  ทาสี  ตีเสน้ แผงก ัน้จราจร กรวยจราจร  เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงิ น
อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบญัชี 111100) 
 1.1.2 สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว ้ 1,194,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า
สนบัสนุนสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพให้แกค่นชรา คนพิการ และผูป่้วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 800,000.- บาท
และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 394,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และ น ามาจาก
แผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความเขม้แข็งของชุมชน หนา้ 81 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 111100) 

1.2  เงนิส ารองจ่าย ตั้งไว ้1,000,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น               
และในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 140,092.- บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ไป จ านวน 859,908.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บญัชี 111000) 

2.   รายจ่ายประจ า   ตั้งไว ้  11,150,600.-บาท  แยกเป็น 
       2.1   หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้ 2,888,520.-  บาท แยกเป็น  

2.1.1   ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน  ตั้งไว ้1,683,240.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแกพ่นกังานเทศบาล หรือตามท่ีกรอบอตัราก  าลงั 3 ปี ก  าหนด        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220100)  

2.1.2 ประเภทเงนิเดอืนผู้บริหารเทศบาล  ตั้งไว ้ 579,600 .- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน                                                                        
เงินประจ าต าแหน่งและ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแกน่ายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา
นายก เทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                      
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 210100) 
              2.1.3   ประเภทค่าจ้างประจ า    ตั้งไว ้274,560.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจา้ง  เงินปรับปรุงค่าจา้ งประจ าปี    
หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง   แกลู่กจา้งประจ า ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร                          
งานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220400) 
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 2.1.4   ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว ้120,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของ
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามท่ีกฎหมายก  าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 210200) 

2.1.5   ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว ้231,120.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
             1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนกังานเทศบาล  ตั้งไว ้54,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น                        
เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังานเทศบาล สงักดัส านกัปลดั ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00110) (รหัสบญัชี 220200) 
             2) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ า  ตั้งไว ้15,120.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม                  
การครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ า สงักดัส านกัปลดั ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหาร                    
งานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220500) 

             3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตั้งไว ้120,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ                                
แกน่ายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                      
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 210300) 
              4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนกังานเทศบาล  ตั้งไว ้42,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของปลดัเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหาร             
งานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220200) 

2.2   หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้ 959,040.- บาท  แยกเป็น  
                2.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้764,400.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งแกพ่นกังานจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ภารกจิท่ีก  าหนดหรืองานทัว่ไปและ / หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง  ตามท่ีกรอบอตัราก  าลงัพนกังานจา้ง
ก  าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 ) (รหัสบญัชี 
220700) 
  2.2.2 ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ ตั้งไว ้194,640.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังานจา้ง                           
ของส านกัปลดั ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) 
(รหัสบญัชี 220700) 

2.3   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ    ตั้งไว ้ 5,624,040.-บาท แยกเป็น 
                2.3.1   ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้ 2,128,040.-บาท แยกเป็น   

1)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ตั้งไว ้525,000.-บาท 
          (1) จ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินยั  ค่ารางวลักรรมการสอบ ค่าท าขวญัฝ่าอนัตราย

เป็นคร้ังคราว เงินรางวลั ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์                              
แกเ่ทศบาล เป็นตน้ เป็นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                                 
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310100)   

      (2) จ่ายเป็น เงิน ค่าตอบแทน อ่ืนเป็นกรณีพิเศษแกพ่นกังาน ลูกจา้งเทศบาล (เงินโบนสั)                   
ของเทศบาลต าบลก  าแพง เป็นเงิน 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                   
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310100) 
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2)  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว ้1,242,000 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน

รายเดือนแกป่ระธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  12 อตัรา    ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้จ านวน 414,000 บาท  และเงินอุดหนุนทัว่ไป  จ านวน 828,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 531000)                      

3)   ประเภทค่าเบีย้ประชุม ตั้งไว ้ 7,000 .-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการสามญัประจ า
สภาฯ กรรมการวิสามญัประจ าสภาคณะต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310200) 

        4)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้44,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าตอบ แทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังาน ลูกจา้ง  ตามระเบียบฯ    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310300) 

        5)  ประเภทเงนิค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว ้ 130,800.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังาน หรือ 
ผูมี้สิทธิ ตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป                           
รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310400) 

 6)  ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว ้ 43,240 .-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ                          
การศึกษาบุตรของพนกังาน   ลูกจา้งหรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310500) 
                           7)  ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้ 136,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ             
ค่ารักษาพยาบาลของพนกังาน  ลูกจา้งประจ า หรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310600) 
 

2.3.2    ค่าใช้สอย   ตั้งไว ้ 2,929,000.- บาท  แยกเป็น 
     1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว ้ 160,000 .- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็ปกหนงัสือ  

เขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าตกัส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น  ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจดัท าวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบ้ียประกนั   
ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศพัท์  ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ                                          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 60,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บริหาร งานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 320100) 

    2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 200,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น ค่า
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่น  วสัดุต่างๆ ยานพาหนะ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด โต๊ะ - เกา้อ้ี เป็นตน้  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได ้จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 ) (รหัสบญัชี 
320400) 
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                  3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว ้2,314,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ดงัน้ี 
   (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันส าคัญของชาต ิงานประเพณี และงานอื่นๆ  ตั้งไว ้       
30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ประกอบเล้ียงในการจดักจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เน่ืองในวนัส าคญัของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 320200) 

(2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว ้ 80,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายไดไ้ม่เกนิร้อยละ 1 ของรายไดจ้ริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายไดจ้ากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ฯ ตั้งจ่ายจาก           
เงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 320200) 

(3) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาเทศบาล  หรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ       
ตั้งไว ้15,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ                   
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ  หรือหนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
รัฐวิสาหกจิหรือเอกชน ) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป                                            
รหัส 00111) (รหัสบญัชี 320200) 

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว ้100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใชส้อย         
และวสัดุอ่ืน ๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และน ามาจากแ ผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 84 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 

 (5)  โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว ้200,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าจดัสถานท่ี ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒันธรรม  และนนัทนาการ                               
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รหัส 00264 และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี   ตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นเศรษฐกจิ หนา้ 98 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

 (6) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  ตั้งไว ้                                      
80,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการออกบริการประชาชนเคล่ือนท่ี  จดัท าตูร้ับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนประจ า
ชุมชนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารโดยจดัท าแผ่นพบั ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการด าเนินงาน                   
ของเทศบาลเป็นตน้ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 40,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป  รหัส 00111 และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี ตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 93 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 
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(7)  โครงการจัดประชุมประจ าเดอืนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน          

การประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม  ตั้งไว ้ 20,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม   และค่าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก ีย่วกบัการด าเนินงานในการประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือ
เก ีย่วกบัการบริหารงานในดา้นต่างๆของเทศบาล  ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน  การรับทราบปัญหาความ
ตอ้งการภายในชุมชนจากลุ่ม ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆท่ีเทศบาลแต่งตั้งไว ้เช่น คณะกรรมการชุมชน  
สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เป็นตน้  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์                
การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 85 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 320200) 

(8) โครงการ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและตดิตดิตามประเมนิผลแผน  ตั้งไว ้                    
50,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใชส้อยและค่าวสัดุต่างๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ในการด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น การจดัตั้งเวทีประชาคม ส ารวจขอ้มูลปัญหาความตอ้งการของประชาชน (รายครัวเรือน)  การประชุม
ของกลุ่ม ชุมชน  คณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเทศบาลจดัตั้งเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานหรือการจดัประชุมของกลุ่ม
ชุมชน  ชมรมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 40,000.- บาท    
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และ น ามา จากแผนพฒันาสามปี 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 84 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(9)  โครงการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์   ตั้งไว ้ 300,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนค่าใชส้อยและวสัดุต่างๆ  ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กฬีา  ค่าเคร่ืองแต่งกายนกักฬีา ค่าเคร่ือง
อุปโภคบริโภค  ค่าของขวญัของรางวลั  เป็นเงินรางวลัค่าตอบแทนวงดุริยางค์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าใชจ่้ายขบวนพาเหรด 
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น กฬีาฟุตบอล  กฬีาตะกร้อ  กฬีาเปตอง                            
กฬีาวอลเลยบ์อล ฯลฯ  รวมถึงกฬีาพ้ืนบา้นต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  
วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกฬีาและนนัทนาการ รหัส 00262 และ จากแผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์               
การพฒันาดา้นความเขม้แข็งของชุมชน หนา้ 80 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 
   (10) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น  ตั้งไว ้ 173,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าจา้งยามทอ้งถ่ิน                      
ในการเฝ้าอยูเ่วรยามรักษาทรัพยสิ์นของเทศบาล  เช่น บริเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรือบริเวณอ่ืน ๆ                                 
ท่ีเป็นทรัพยสิ์นของเทศบาลตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ี ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้60,000.- บาท                            
และเงินอุดหนุนทัว่ไป 113,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบั
การรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง                     
การบริหาร หนา้ 96 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(11) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตั้งไว ้ 40,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ  นายกเทศมนตรี / พนกังาน / ลูกจา้งประจ า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน
การบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 88 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 
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   (12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล  ตั้งไว ้ 16,000.- บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ค่าจดัเกบ็และ
บนัทึกขอ้มูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป 
รหัส 00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 89          
ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 
   (13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล    ตั้งไว ้ 5,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวสัดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามา
จากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 85  ล าดบัท่ี 5) (รหัสบญัชี 320200) 
   (14) โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล   ตั้งไว ้25,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุต่างๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ื นๆ  ในการด าเนินงานตามโครงการ                                         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัการรักษาความสงบ
ภายใน รหัส 00121 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร                                       
หนา้ 92 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200)  
   (15)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน                                 

แก่คณะกรรมการชุมชน ตั้งไว ้300,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็ง                     
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 โดยน ามาจากแผนพฒันาสามปี                         
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความเขม้แข็งของชุมชน หนา้ 80 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 
   (16)  โครงการบ้านท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน    ตั้งไว ้200,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น                           
ค่ากอ่สร้างบา้นทอ้งถ่ินเทิดไทอ้งค์ราชนั และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดิการสงัคม และสงัคมสงเคราะห์ รหัส 00232 และน า                       
มาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์ดา้นความเขม้แข็งของชุมชน หนา้ 81 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 

 (17) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล                        

พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล  ตั้งไว ้ 150,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์ การพฒันา
ดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 87 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 320200)  

(18) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว ้20,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุต่างๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และ น ามาจากแผนพฒันา
สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 89 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 
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(19) โครงการส่งเสริมกิจกรรม  นันทนาการพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว ้20,000.-บาท               

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุอ่ืนๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111                                  
และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้  88 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 
320200) 

(20) โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน  ตั้งไว ้400,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน              
ใชส้อยและวสัดุ รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าของขวญัของรางวลั เงินรางวลั                              
ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค ค่าเคร่ืองวสัดุ ครุภณัฑท่ี์เก ีย่วขอ้งตามความจ าเป็น และความเหมาะสมในการพฒันาอาชีพ 
หรืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการวิชาชีพต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252                                              
โดยน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ หนา้ 97  ล าดบั 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(21) โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                            
แก่ อปพร.เทศบาล ตั้งไว ้40,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมดา้นการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน                                    
ดา้นการป้องกนัภยัและบรรเทาสาธารณภยั และรวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการด าเนินตามโครงการ                                          
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคีภยั รหัส 00123 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร                                 
หนา้ 92 ล าดบั 2) (รหัสบญัชี 320200) 

(22)  โครงการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ  ตั้งไว ้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน                                          
รายได ้(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111และน ามาจากแผนพฒันาสามปี 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 87 ล าดบัท่ี 4) (รหัสบญัชี 320200)                               

(23) โครงการประเมนิการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง                          
ตั้งไว ้30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 
และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 89 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 
320200) 

4)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   

ตั้งไว ้255,000.- บาท  
   (1)   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร ของคณะ
ผูบ้ริหาร  พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งเทศบาล  เช่น   ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการจอดรถ                
ณ ท่าอากาศยาน  ค่าทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าเบ้ียเล้ียงพยานหรือผูต้อ้งหา  ค่าของขวญั
หรือเงินรางวลั  ค่าพวงมาลยั  ค่า ช่อดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ พวงมาลา ค่าชดใชค่้าเสียหายหรือสิ นไหมทดแทน              
ค่าช่วยเหลือพนกังานหรือลูกจา้งท่ีตอ้งคดีอาญา ฯลฯ  ตั้งไว ้250,000.- บาท   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 320300) 
   (2)  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว ้5,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง                      
ของเทศบาลต าบลก  าแพง กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป              
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 
หนา้ 85 ล าดบัท่ี 6) (รหัสบญัชี 320300)  
       2.3.3   ค่าวัสดุ     ตั้งไว ้567,000.- บาท  แยกเป็น   
    1) ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว ้ 120,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา  ดินสอ                           
ยางลบ แฟ้ม  ซอง ตรายาง  ธงชาติฯลฯ  เพ่ือใชใ้นงานประจ าปกติหรืองานท่ีเก ีย่วขอ้ง  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได ้                                                  
จ านวน 50,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 70,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                 
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 330100) 
    2)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว ้ 37,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าแป รง ไมก้วาด               
มุง้  ผา้ปูโต๊ะ ถว้ย  ชาม  ชอ้น  แกว้น ้ า  ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป               
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 330300) 
                        3)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว ้ 40,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าซ้ือแบตเตอร่ี  
ยางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป 
รหัส 00111) (รหัส 330700) 

    4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้ 230,000.-  บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายน ้ ามนั
ดีเซล  น ้ ามันเบนซิล น ้ ามนัเคร่ือง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป                   
จ านวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 )                                                
(รหัสบญัชี 330800) 

    5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้80,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลบัผงหมึก  กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 331400) 

    6)  ประเภทวัสดุดบัเพลิง   ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายส่งน ้ าดบัเพลิง                      
ท่อส่งน ้ าดบัเพลิง ขอ้ต่อ ขอ้แยก  รองเทา้ดบัเพลิง  ถงัดบัเพลิงเคมี  หัวฉีดดบัเพลิง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้                                                   
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รหัส 00123 ) (รหัส
บญัชี 331600) 

                7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กนั  สี  ฟิลม์  ลา้งอดัขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป          
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 331100) 

       8) ประเภทวัสดุอื่นๆ  ตั้งไว ้10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน    
แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไวเ้ป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
ทัว่ไป รหัส 00111) (รหัส 331700) 
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2.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว ้1,643,000.-  บาท  แยกเป็น 
   2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว ้1,200,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล
ต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 500,000 .-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 700,000 .-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 340100)   
 

 2.4.2 ประเภทค่าน า้ประปา  ตั้งไว ้ 341,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ าประปาของเทศบาลต าบล
ก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายไดจ้ านวน 141,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 200,000.-บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 340200) 

  2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว ้ 40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชบ้ริการโทรศพัท์ของเทศบาล
ต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายไดจ้ านวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 25,000.-บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 340300) 

  2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์    ตั้งไว ้ 35,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย ์ค่าซ้ือดวงตรา
ไปรษณียกร  ค่าธนาณัติ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 
25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารง านทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) 
(รหัสบญัชี 340400)             

2.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   ตั้งไว ้ 27,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหาร
ทางดา้นโทรคมนาคม เช่น ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลก  าแพง เก ีย่วกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายไดจ้ านวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 17,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 340500) 

2.5  หมวดเงนิอุดหนุน  ตั้งไว ้ 36,000.-  บาท   
   2.5.1 อุดหนุน ที่ท าการปกครอง อ าเภอละงู   ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  เพ่ือใชใ้น กจิกรรมโครงการ              
รัฐพิธี-ราชพิธี ของอ าเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหาร งานทัว่ไป 
รหัส 00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 86         
ล าดบัท่ี 8) (รหัสบญัชี 610200) จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดักอ่น  
                    2.5.2 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู  ตั้งไว ้16,000.-บาท เพ่ือสนบัสนุนงบประมาณ                 
ให้แกอ่ าเภอละงู ตามโครงการปรับปรุงศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจดัซ้ือจดัจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
ระดบัอ าเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส  00111 และ
น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 93 ล าดบัท่ี 2)                       
(รหัสบญัชี 610200)  จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดักอ่น 
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3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว ้ 30,100.- บาท   
 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง     ตั้งไว ้30,100.- บาท 
  3.1.1 ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว ้30,100.- บาท  

1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้ 30,100.- บาท ดงัน้ี 
     (1)  จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท                          

(จดัซ้ือตามเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของส านกัปลดั โดยมีคุณสมบติั
ไม่ต ่ากว่าคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

        - มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU) มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า           
                                                    2.2 GHz หรือดีกว่าจ านวน 1 หน่วย 
                                                  - มีแผงวงจรหลกั (Main board) ท่ีมีความเร็วบสั (FSB/HTT) ไม่นอ้ยกว่า  800 MHz   
                                                     จ านวน 1 หน่วย 
                                                  - มีส่วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน่วยความจ าไม่นอ้ยกว่า  128 MB 
                                                  - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า  2 GB 
                                                  - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล  (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ           
                                                     ไม่นอ้ยกว่า  250 GB  จ านวน 1 หน่วย 
                                                   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

          - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย  แบบ 10/100/1,000 Mbps จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1ช่อง 
           - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่า  600:1 และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า    
             17 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป 

รหัส 00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 91 ล าดบั        
2 (2.1) (รหัสบญัชี 411600)  

   (2)  จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพรินเตอร์ชนิดเลเซอร์  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,550 บาท        
เป็นเงิน 7,100.-บาท (จดัซ้ือนอกเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของ  
ส านกัปลดัโดยมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่าคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

     - ความเร็วในการพิมพข์าวด าไม่นอ้ยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4) 
     - ความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 600 X 600 X 2 dpi 
     - หน่วยความจ าไม่นอ้ยกว่า 2 MB 
     - รองรับ USB 2.0 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111 และน ามาจาก
แผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 91 ล าดบั 1 (2.3) ) (รหัสบญัชี 411600)  
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(3)  จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว ้3,000.-บาท (จดัซ้ือ
ตามเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพ่ือใชใ้นกจิการงานส านกัปลดั โดยมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่า
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
            - มีก  าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 
            - สามารถส ารองไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป รหัส 00111 และน ามาจาก
แผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 91 ล าดบั 2 (2.2) (รหัสบญัชี  411600) 
ในการจดัซ้ือดงักล่าว จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดักอ่น 

 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

กองคลัง 
 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวดัสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2554 
ของเทศบาลต าบลก าแพง   อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  
หน่วยงานกองคลัง 

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

ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ทั้งส้ิน   4,183,490.-   บาท  แยกเป็น 
1.   งบกลาง  ตั้งไว ้ 2,331,649  บาท      

1.1   ค่าช าระหนีเ้งนิกู้และดอกเบีย้    ตั้งไว ้1,461,012 บาท  
 1.1.1  ค่าดอกเบีย้ และเงนิต้น เงนิกู้กองทุนพัฒนาเมอืงในภูมภิาค  เพ่ือกอ่สร้างอาคารสถาน  ธนานุบาล                  

ตั้งไว ้446,044.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 100,000.- บาท  และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 346,044.- บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบญัชี 110100) 

 1.1.2 ค่าช าระหนีเ้งนิกู้  ก .ส.ท. เพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนกจิการสถานธนานุบาล  ตั้งไว ้ 500,913 .- บาท                     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 400,913.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบญัชี 110100) 
  1.1.3  ค่าช าระดอกเบีย้และเงนิต้นเงนิกู้ธนาคารกรุงไทย  ตั้งไว ้ 514,055.- บาท  เพ่ือเป็น เงินทุนหมุนเวียน
ในกจิการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 104,000.- บาท  และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน     
410,055.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบญัชี 110100)  

1.2   รายจ่ายตามข้อผูกพัน   ตั้งไว ้ 870,637.-  บาท   
1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตั้งไว ้ 365,150.- บาท  ในอตัรา                  

ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4  พ.ศ.2542 ขอ้ 2  ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง รหัส 
00411) (รหัสบญัชี 120100) 

1.2.2 ส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม   ตั้งไว ้471,996.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนั 
สงัคมในอตัราร้อยละ 10 ของค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราวตามกฎหมายท่ีเทศบาลตอ้งจ่ายในปีปัจจุบนัตามพระราชบญัญติั                                      
ประกนัสงัคม พ .ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส
บญัชี 110300) 

1.2.3 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    ตั้งไว ้ 33,491.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสนันิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยในอตัรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุน ของปีท่ีผ่านมา ตั้งจ่าย จากเงิน
รายได ้(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบญัชี 111100) 
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2.    รายจ่ายประจ า    ตั้งไว ้ 1,821,841.-บาท  แยกเป็น 

2.1  หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้ 916,320.-บาท  แยกเป็น 
2.1.1   ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน   ตั้งไว ้ 844,320.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปีหรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแกพ่นกังานเทศบาล  ตามท่ีกรอบอตัราก  าลงัก  าหนด  ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220100) 

2.1.2   ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว ้72,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว แกพ่นกังาน
เทศบาล สงักดักองคลงั ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 
00111) (รหัสบญัชี 220200 
 

2.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว    ตั้งไว ้ 350,040  บาท  แยกเป็น 
2.2.1   ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว     ตั้งไว ้  296,040.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งแก ่ พนกังานจา้ง ท่ีปฏิบติั       

หนา้ท่ีตามภารกจิท่ีก  าหนด หรืองานทัว่ไป หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง  หรือตามกรอบอตัราก  าลั ง
พนกังานจา้งก  าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป             
รหัส 00111) (รหัสบญัชี 220600) 

2.2.2   ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว ้54,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังาน
จา้งของกองคลงั ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) 
(รหัสบญัชี 220700) 

2.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     ตั้งไว ้555,481.- บาท  แยกเป็น   
2.3.1  ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้ 291,481.-  บาท  แยกเป็น   

   1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัริาชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ตั้งไว ้30,000.- บาท                       
เพ่ือ   จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานอนัเป็นประโยชน์แกเ่ทศบาล เช่น คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง เงินรางวลั  
เงินท าขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว เป็นตน้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                             
งานบริหารงานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 310100)   

            2)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว ้ 140,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังาน   ลูกจา้ง  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310300) 
                         3)  ประเภทเงนิค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 66,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังาน หรือผูมี้     
สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) 
(รหัสบญัชี 310400)   

     4)  ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้18,696 .-  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร
พนกังาน หรือ ผูมี้สิทธิตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงาน
ทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310500) 
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            5) ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้ 36,785 .-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนกังาน หรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 00111) (รหัสบญัชี 310500) 
 2.3.2   ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 166,000.-  บาท  แยกเป็น 

               1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ     ตั้งไว ้ 40,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็เขา้หนงัสือ  
เขา้ปกหนงัสือ  ค่าซกัฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ   ค่าบริการรับใช ้  ค่าเบ้ียประกนั  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหม าบริการ    
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศพัท์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รหัส 00133) (รหัส 320100) 
  2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว ้ 20,000 .-บาท  เพ่ือใชเ้ป็นค่า                               
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงกอ่สร้าง  หรือทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุต่างๆ ยานพาหนะ  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกา้อ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 
รหัส 00113) (รหัสบญัชี 320400) 

       3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว ้76,000.- บาท   เพ่ือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

                              (1)  โครงการคืนก าไรแก่ผู้เสียภาษี และผู้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในก าหนด     
ตั้งไว ้ 36,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวญั ของ รางวลัแก ่ ผูเ้สียภาษีรายใหญ่ ผูเ้สียภาษีท่ียืน่แบบ และช าระภาษี
ภายในก  าหนดเวลา และผูช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในก  าหนดเวลา  ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได ้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รหัส 00113 น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์ การพฒันา
ดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 94 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 
   (2)   โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษ ี ตั้งไว ้ 40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ค่าใชส้อย ในการจดัท าป้ายคทัเอาท์ เอกสาร แผ่นพบั ใบปลิวในการประชาสมัพนัธ์ก  าหนดเวลาการเสียภาษี
ประจ าปี เช่น สี พู่กนั ไม ้กระดานอดั ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป                
งานบริหารงานคลงั รหัส 00113 น ามาจากแผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์ การพฒันา ดา้นการเมือง  การบริหาร  
หนา้ 94 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 
                            4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว ้                       
30,000.- บาท เพ่ือใชเ้ป็นค่าเดินทางไปราชการของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งเทศบาล เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าของขวญั  ค่าของรางวลั  
ค่าพวงมาลยั  ค่าช่อดอกไม ้ ค่าพวงมาลา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 
จ านวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รหัส  00113) (รหัสบญัชี 320300) 

    2.3.3    ค่าวัสดุ  ตั้งไว ้  98,000.- บาท  แยกเป็น 
    1)  ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว ้55,000.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา    

แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 35,000.-บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 330100) 
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    2)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว ้ 3,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่า แปรง  ไมก้วาด  เข่ง  
มุง้ ผา้ปูโต๊ะ ถว้ย ชาม ชอ้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั 
รหัส 00113) (รหัสบญัชี 331400) 

    3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว ้2,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก 
น ้ ามนัเบรค หัวเทียน  อะไหล่รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป    
งานบริหารงานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 330700) 

    4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้ 3,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดีเซล   
น ้ ามนัเบนซิน   น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัจารบี  แกส๊หุงตม้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร                          
งานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 330800) 

    5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว ้30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลบัหมึก   แผ่นกรองแสง                                 
ค่ากระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั รหัส 
00113) (รหัสบญัชี 331400) 

    6)   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว ้ 3,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเมมโมร่ีการ์ดกลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล สีพ่นครุภณัฑ ์พู่กนั ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหาร  
งานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 330300) 

    7)  ประเภทวัสดุอื่นๆ   ตั้งไว ้2,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบติั   
งาน แต่ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
บริหารงานคลงั รหัส 00113) (รหัสบญัชี 331700) 

3.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว ้30,000.- บาท   
 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท 
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์                             
ชนิดขาเหลก็พบัได ้จ านวน 10 ตวัๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท (จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) ส าหรับใช ้  
ในกจิการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป รหัส 
00111 และน ามาจากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 90 ล าดบัท่ี 1 (1.6) 
(รหัสบญัชี 410100) 
   
 
 

*************************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 

เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  

หน่วยงาน กองช่าง  
************************************* 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   9,961,088. -  บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า   ตั้งไว ้ 4,118,318.-  บาท  แยกเป็น 
 1.1   หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า     ตั้งไว ้ 1,012,440.-  บาท  แยกเป็น  
                 1.1.1 ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน    ตั้งไว ้818,460 .-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแกพ่นกังานเทศบาล  ตามกรอบอตัราก  าลงั ก  าหนด         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรม               
และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220100) 
                 1.1.2  ประเภทค่าจ้างประจ า ตั้งไว ้140,880.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้ง  เงินปรับปรุงค่าจา้งประจ าปี หรือ
เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง  แกลู่กจา้งประจ า   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220400) 
    1.1.3  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ ตั้งไว ้53,100.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนกังานเทศบาล  ตั้งไว ้ 51,960 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม  
การครองชีพชัว่คราวของพนกังานกองช่าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220500) 

2) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ า ตั้งไว ้ 1,140 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม           
การครองชีพชัว่คราวของลูกจา้งประจ ากองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธางานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220500)  

1.2  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้1,527,000.-  บาท  แยกเป็น 
1.2.1  ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้ 1,194,720.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งแกพ่นกังานจา้ง  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามภารกจิท่ีก  าหนดหรืองานทัว่ไป และ/หรือเงินเพ่ิมข้ึนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง  ตามกรอบอตัราก  าลงัพนกังานจา้ง
ก  าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220600) 

1.2.2  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว ้332,280.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว  แกพ่นกังาน
จา้งของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 220700) 
        1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว ้  1,513,878.-  บาท  แยกเป็น 

             1.3.1   ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้  138,878.-  บาท  แยกเป็น   
                        1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ้48,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการของพนกังาน ลูกจา้ง ตามระเบียบฯ ต ั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 310300) 
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                         2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว ้ 39,600.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล                                   
ผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 310400) 
                         3)   ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว ้ 27,278.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร 
พนกังานหรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา                     
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 310500) 
                         4)  ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้   24,000. บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ                        
ค่ารักษาพยาบาลของพนกังาน  ลูกจา้ง  และผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 310600) 
 

    1.3.2   ค่าใช้สอย   ตั้งไว ้ 205,000.-  บาท  แยกเป็น   
1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขา้ปกหนงัสือ    

ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิ์น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งโทรศพัท์  ค่าติดตั้งน ้ าประปา ฯลฯ  ตั้งตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 320100) 

2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว ้  100,000.- บาท  เพ่ือจ่าย                           
เป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพดี์ด 
โต๊ะ เกา้อ้ี รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ  ตั้งจ่าย เงินรายได ้จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 
50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 320400) 

3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ ปฏิบตัิ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                  
ตั้งไว ้ 40,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนกังาน ลูกจา้งเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ              
ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน  ค่าของขวญั                         
ของรางวลั หรือเงินรางวลั  ค่าช่อดอกไม ้ ค่าพวงมาลยั   ค่ากระเชา้ดอกไม ้  ค่าเบ้ียเล้ียงพยานหรือผูต้อ้งหาค่ าชดใช้                      
ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนกังาน ลูกจา้งท่ีตอ้งหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ                                      
ตั้งจ่ายจากเงิน รายไดจ้ านวน 25,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 ) รหัสบญัชี 
320300) 

4)  ประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว ้  15,000.-บาท ในโครงการลานดิน                      
สวนครัวร้ัวกนิได ้ ตั้งไว ้15,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ                    
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร รหัส 00321 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร                   
หนา้ 86 ล าดบัท่ี 9) (รหัสบญัชี 320200) 
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      1.3.3 ค่าวัสดุ     ตั้งไว ้  1,170,000.-  บาท   แยกเป็น    

1) ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา          
แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 330100) 

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว ้ 5,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไมก้วาด  เข่ง   มุง้ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรม และ
การโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 330300) 

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง   ตั้งไว ้ 400,000.- บาท  เพ่ือจ่าย เป็นค่าไม ้น ้ ามนัทาไม ้ทินเนอร์ สี             
แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหลก็ อิฐ ดิน หิน  ทราย  กระเบ้ือง สงักะสี ท่อระบายน ้ า ตะปู ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
จ านวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312) (รหัสบญัชี 330600) 

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว ้ 12,000.- บาท  เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจดัหาแบตเตอร่ี        
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 330700) 

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้80,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัดีเซล น ้ ามนักา๊ด 
น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเตา ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 10,000.-
บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 
00311) (รหัสบญัชี 330800) 

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้ 25,000.-  บาท เพ่ือใชเ้ป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 331400) 

7) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    ตั้งไว ้ 450,000.-  บาท  เพ่ือ จ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า ปลัก๊ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ช้ินส่วนวิทย ุ  สายอากาศ   เสาอากาศ  โคมไฟฟ้าพร้อมขา
หรือกา้น  หมอ้แปลงไฟฟ้า ล าโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 200,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทัว่ไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 330200) 

8) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย   ตั้งไว ้ 20,000.- บาท เพ่ือใชเ้ป็นค่าเคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง 
เคร่ืองหมาย หมวก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 331200) 

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 5,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กนั สี ฟิลม์ ลา้ง อดั ขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบญัชี 331100) 
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 10) ประเภทวัสดุการเกษตร   ตั้งไว ้  150,000.-  บาท เพ่ือ จ่ายเป็นค่าพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์สารเคมี
ป้องกนัและก  าจดัศตัรูพืชและสตัว ์อาหารสตัว ์ปุ๋ย วสัดุเพาะช า อุปกรณ์การขยายพนัธุ์พืช จอบ  คราด สปริงเกอร์  
อวน กระชงั ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 100,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  รหัส  00321) (รหัสบญัชี 331100) 

11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ   ตั้งไว ้ 3,000.-  บาท เพ่ือใชเ้ป็นค่าวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการ ปฏิบติังาน           
แต่ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 (รหัสบญัชี 331700) 

1.4 หมวดเงนิอุดหนุน ตั้งไว ้65,000 บาท เพ่ืออุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการขยายเขต
ไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/1 ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หนา้ 57 ล าดบัท่ี 9 (รหัส 610200)  

2.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว ้5,842,770.-  บาท  แยกเป็น 
        2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว ้ 5,842,770.- บาท  แยกเป็น 

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว ้12,870.-  บาท 
          1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้12,870.- บาท ดงัน้ี 
      (1) จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือจอภาพแบบ LCD จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งไว ้6,000.- บาท                          

(จดัซ้ือตามเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบติั  
ไม่ต ่ากว่าคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

        - มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 น้ิว  
           - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่นอ้ยกว่า 1,440  X 900  พิกเซล  
           - มี Refresh Rate ไม่นอ้ยกว่า 75 Hz  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และน ามาจากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 91 
ล าดบั 2 (2.5)  (รหัสบญัชี 411600) 
                                            (2)  จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพรินเตอร์สี/ขาวด า  จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,870.-บาท (จดัซ้ือ
นอกเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่า
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

- ความละเอียดในการพิมพไ์ม่ต ่ากว่า 4800 X 1200 จุด/น้ิว 
- ความละเอียดในการสแกน 1200 X 4800 จุด/น้ิว 
- ความเร็วในการพิมพข์าวด า 28 หนา้/นาที 
- ความเร็วในการพิมพสี์ไม่ต ่ากว่า 22 หนา้/นาที 
- มีแฟกซ์ในตวั , ป้อนเอกสารอตัโนมติั 
- หน่วยความจ ามาตรฐานไม่ต ่ากว่า 64 MB   
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และน ามาจากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 91 
ล าดบั 1 (2.6)  (รหัสบญัชี 411600)  

(3)  จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  ตั้งไว ้3,000.-บาท (จดัซ้ือ
ตามเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่า
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 
            - มีก  าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 
            - สามารถส ารองไฟไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา รหัส 00311 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 91 
ล าดบั 2 (2.4) ) (รหัสบญัชี 411600)  
  2.1.2 หมวดที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว ้ 5,829,900.-  บาท ดงัน้ี 
   1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด  ตั้งไว ้  1,523,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ซอยหลงัตลาดสด ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด รายละเอียด 
ดงัน้ี 
   1. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 1 หนา 0.15 เมตร กวา้ง 12.00 เมตร ยาว 159.20 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 1,910.40 ตารางเมตร  

2. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 2 หนา 0.15 เมตร กวา้ง 9.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 337.25 ตารางเมตร 

3. กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 3 หนา 0.15 เมตร กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร       
หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 284.00 ตารางเมตร   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 55 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 
420900) 

2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งไว ้  184,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หนา 0.25 เมตร กวา้งเฉล่ีย 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ี   
ไม่นอ้ยกว่า 540.00  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312  น ามาจากแผนพฒันา
สามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 55 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 420900) 
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3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงน า้ชลดา ตั้งไว ้ 116,900  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ากอ่สร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หนา 0.25 เมตร กวา้งเฉล่ีย 5.00  เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
345.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312 น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 56 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 420900) 

4) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท่อระบายน า้ ถนนเทศบาล 3 
เช่ือมต่อถนนเทศบาล 1  ตั้งไว ้  700 ,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนน ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. กอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนเกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.20 เมตร กวา้ง เฉล่ีย  8.30  เมตร ยาว 
54.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 448.20 ตารางเมตร 

2.  กอ่สร้างถนน ผิวจราจรคอนเกรีตเสริมเหลก็ หนา 0. 20  เมตร กวา้ง  7.00  เมตร            
ยาว 2.00  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  14.00 ตารางเมตร 

             3. กอ่สร้างท่อระบายน ้ า ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตรพร้อมบ่อพกั ค.ส.ล.ความ ยาวรวม 63.00 เมตร 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 56 ล าดบัท่ี 4) (รหัสบญัชี 
420900) 

5) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ  ถนนตดัใหม่เลียบคลองปากปิง   ตั้งไว ้ 774,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนหินผุ ตดัใหม่เลียบคลองปากปิง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด รายละเอียดดงัน้ี     
1. กอ่สร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 เมตร กวา้ง  5.00 เมตร ยาว 580  เมตร  หรือพ้ืนท่ี

ไม่นอ้ยกว่า 2,900 ตารางเมตร 
2. ติดตั้งท่อระบายน ้ า ค.ส.ล.  Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 แห่ง  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 57 ล าดบัท่ี 7) (รหัสบญัชี 
420900) 

           6) โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตอเนกประสงค์   ตั้งไว ้ 619,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า  

กอ่สร้างลานกฬีาคอนกรีตเสริมเหลก็ หนา 0.10 เมตร กวา้ง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 
1,500 ตารางเมตร บริเวณหนา้เสาธงโรงเรียนอนุบาลละงู  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312  
น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 58 ล าดบัท่ี 10) (รหัสบญัชี 
420900) 
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7) โครงการพัฒนาปรับปรุงพืน้ที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล  ตั้งไว ้ 1,600,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้าง ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด รายละเอียดดงัน้ี  

1) กอ่สร้างห้องน ้ า - ห้องสว้ม  ขนาดพ้ืนท่ีรวม 52.80 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง  
2) กอ่สร้างหอถงัสูง 7.20 เมตร รับถงัน ้ าไฟเบอร์กลาส ความจุไม่นอ้ยกว่า 2,500  ลิตร  

จ านวน  1  ถงั 
3) กอ่สร้างอาคารพกัขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี 64.00 ตารางเมตร   
4) กอ่สร้างร้ัวกอ่อิฐฉาบปูนเรียบ สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
5) กอ่สร้างรางระบายน ้ า ค.ส.ล. กวา้งภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 56 ล าดบัท่ี 5) (รหัสบญัชี 
420900) 

8) โครงการก่อสร้างทางลาดขึน้อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นละงู  ตั้งไว ้ 100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างทางลาด ค.ส.ล. กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรือ
พ้ืนท่ี 14.52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี      
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 57 ล าดบัท่ี 6) (รหัสบญัชี 420900) 

9) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ  ถนนตดัใหม่ชุมชนเทศบาล  6   ตั้งไว ้ 213,000 บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนหินผุ  ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลก  าหนด รายละเอียดดงัน้ี  

1. กอ่สร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.80 เมตร กวา้ง  5.00 เมตร ยาว 164.60 เมตร  หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 823.00  ตารางเมตร 

2. ติดตั้งท่อระบายน ้ า ค.ส.ล.  Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จ านวน  2  แถว  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน หนา้ 57ล าดบัท่ี 8) (รหัสบญัชี 
420900) 

 

 

 

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

 

 
 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวดัสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2554 
เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  

ตามรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  
หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

 

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

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน   4,902,448.-  บาท  แยกเป็น 

1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว ้ 4,866,848.-  บาท แยกเป็น 
 1.1  หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้  937,440 .-   บาท แยกเป็น 

1.1.1  ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน  ตั้งไว ้ 907,440.-  บาท   เพ่ือจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี  และ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนประเภทเงินเดือนแกพ่นกังานเทศบาล  ตามท่ีกรอบอตัราก  าลงั 
ก  าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) 
(รหัสบญัชี 220100) 
        1.1.2  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ    ตั้งไว ้30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
   1) เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวของพนกังานเทศบาล ตั้งไว ้18,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังานเทศบาล สงักดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 220200) 
   2) เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพของพนกังานเทศบาล ตั้งไว ้12,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของ
พนกังานเทศบาล สงักดักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 220200) 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้ 1,663,200.- บาท   แยกเป็น 
  1.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว ้1,321,200 .- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งแกพ่นกังานจา้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามภารกจิท่ีก  าหนดหรืองานทัว่ไป และ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง ตามกรอบอตัราก  าลงัพนกังานจา้ง 
ก  าหนด และจ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานแกบุ่คคลท่ีเทศบาลจา้งเป็นการชัว่คราวเพ่ือรักษาความสะอาด กวาดขยะ เกบ็ขน
ขยะในเขตเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข 
รหัส 00221) (รหัสบญัชี 220600) 
  1.2.2  ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว ้342,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังาน
จา้งของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 220700) 
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1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว ้ 2,241,208.- บาท  แยกเป็น 
1.3.1 ค่าตอบแทน  ตั้งไว ้ 284,208 .- บาท แยกเป็น 

   1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ้196,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังาน ลูกจา้ง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 310300) 
   2) ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว ้ 65,400 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานเทศบาล                         
หรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่าย จากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 310400) 
   3)  ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว ้7,058.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนกังาน 
หรือ ผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 310500) 
                      4) ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว ้15,750 .-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ                     
ค่ารักษาพยาบาลของพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง หรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 310600)                     

1.3.2 ค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 1,319,000.-  บาท   แยกเป็น 
   1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   ตั้งไว ้ 524,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขา้ปกหนงัสือ               
ค่าซกัฟอก  ค่าตกัส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพยสิ์น   ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา   ค่าติดตั้งโทรศพัท์      
ค่าตดัหญา้  ถางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 224,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 300,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 320100) 
          2) ประเภทรายจ่ายเพื่อการบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว ้110,000. - บาท  เพ่ือจ่าย                
เป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละส่ิงกอ่สร้าง  หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์                        
เคร่ืองพิมพดี์ด โต๊ะ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 60,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 
จ านวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221 ) (รหัส
บญัชี 320400) 
                             3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว ้635,000.- บาท เพ่ือ เป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

(1) โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ  ด้านสาธารณสุข  ตั้งไว ้                                
15,000 .-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ในการด าเนินการประชุม ส าหรับกลุ่มต่าง ๆ  ไดแ้ก ่                        
อาสาสมคัรสาธารณสุข  (อสม .) ชมรมผูสู้งอายชุมรมผูป้ระกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ                             
คณะกรรมการพฒันาตลาดสด  กลุ่มผูป้ระสานพลงัแผ่นดิน  และกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัดา้นการสาธารณสุข     
ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221 น าและมาจากแผนพฒันา สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
สาธารณสุข หนา้ 70 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 
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(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดนิ ต้านยาเสพตดิ ตั้งไว ้ 20 ,000.-บาท                                            
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งของชุมชน รหัส 00252  และน ามาจากแผนพฒันา สามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข หนา้ 72  
ล าดบัท่ี 4) (รหัสบญัชี 320200) 

(3)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพตดิแก่กลุ่มเส่ียง    ตั้งไว ้ 20,000.-บาท                                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                     
ตั้งจ่า ยจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุน                       
ความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข                       
หนา้ 72 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(4)  โครงการเยีย่มมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด  ตั้งไว ้20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุต่าง ๆ  รวมถึง ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221  น ามาจากแผนพฒันา
สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 73 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ตั้งไว ้  40,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252             
และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข  หนา้ 73 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 

(6) สมทบเงนิเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น   ตั้งไว ้  100,000.-บาท                                                
ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเขา้กองทุนระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือส่งเสริมกจิกรรมดา้นสุขภาพแก่
ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
รหัส 00223 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์ การพฒันาดา้นสาธารณสุข  หนา้ 73 ล าดบัท่ี 3 ) (รหัส
บญัชี 320200) 

(7)  โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร   ตั้งไว ้ 10,000.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ        
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                 
รหัส 00223 และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสาธารณสุข  หนา้ 74 ล าดบัท่ี 4 )                             
(รหัสบญัชี 320200) 

(8) โครงการ ขุดลอกท่อระบายน า้  ตั้งไว ้  40,000.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน                     
ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้ าเสีย รหัส 00245 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หนา้ 82 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200 
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 (9) โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งไว ้ 280,000.- บาท ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าจา้งเหมาบุคคลกวาดขยะในถนนสายรอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 
จ านวน 180,000.-บาท ( ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  งานก  าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รหัส 00244               
และ น ามาจากแผนพฒันา สามปี   ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม                             
หนา้ 82 ล าดบัท่ี 3) รหัสบญัชี 320200) 

(10) โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยนื   ตั้งไว ้50,000.-บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุน                       
ความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา                                         
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หนา้ 82 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 

(11)   โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.  ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท ส าหรับเป็นค่าตอบแทน                 
ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุต่าง ๆ  รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252                
และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 85 ล าดบัท่ี 4)                       
(รหัสบญัชี 320200) 

 (12)  โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด

เทศบาล  ตั้งไว ้30,000.-บาท ส าหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฎในแผนงานการพาณิชย ์งานตลาดสด รหัส 00333 และ น ามา
จากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ หนา้ 99 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

4)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                         
ตั้ งไว ้50,000 .-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ของพนกังานและลูกจา้งเทศบาล เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง                        
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน   
ค่าของขวญั   ของรางวลั   เงินรางวลั   ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ ค่าเบ้ียเล้ียงพยาน หรือผูต้อ้งหา                              
ค่าชดใชค่้าเสียหายหรือสินไหมทดแทน  ค่าช่วยเหลือพนกังาน ลูกจา้ง ท่ีตอ้งหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ                      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.-บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 320300) 
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1.3.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้ 638,000.-  บาท   แยกเป็น 
        1)  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว ้15,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม 

ผา้ม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข 
รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330100)                     

2)   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว ้ 25,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าแปรง  เข่ง   ไมก้วาด  ถว้ย  
ชาม  ชอ้น  แกว้น ้ าฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบั
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330300)                  

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว ้20,000 .-  บาท   ส าหรับใชเ้ป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก   
ยางใน   หมอ้น ้ า  และอะไหล่ต่าง ๆ  ของรถจกัรยานยนต์  รถยนต์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 15,000.-บาท 
และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 5,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบั
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330700) 

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว ้ 350,000 .-  บาท  ส าหรับใชเ้ป็นค่าน ้ ามนัดีเซล                     
น ้ ามนัเบนซิน  น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัจารบี  แกส๊หุงตม้ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 100,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทัว่ไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข 
รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330800)  

5)   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้  25,000 .-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเน่ือง  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบั
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330400)  

6)   ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย    ตั้งไว ้ 20,000 .-  บาท   ส าหรับจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแต่งกายลูกจา้ง                    
ท่ีปฏิบติังานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  เช่น ถุงมือ เส้ือ กางเกง หมวก  ผา้ปิดจมูก เส้ือกนัเป้ือน                        
เส้ือสะทอ้นแสง รองเทา้บู๊ท   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไป
เก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 331200)   

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว ้  10,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กนั สี ฟิลม์ ลา้ง อดั ขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไป
เก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 330400)   

8)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตั้งไว ้ 170,000 .- บาท ส าหรับใชเ้ป็นค่ าจดัซ้ือน ้ ายาเคมี                     
ต่างๆ  เวชภณัฑ ์ ส าหรับใชใ้นการ ป้องกนัและควบคุมโรค ท่ีเป็นปัญหาเก ีย่วกบัสุขภาพอนามยั   เช่น ยาก  าจดั ยงุ
แมลงวนั แมลงสาบ ยาก  าจดัหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 
จ านวน  100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221 ) 
(รหัสบญัชี 330900)                                          

      9)  ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว  ้3,000 . - บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานแต่
ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทัว่ไป
เก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบญัชี 331700) 
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 1.4 หมวดเงนิอุดหนุน ตั้งไว ้ 25,000.-บาท 
  1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบตักิารต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพตดิจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล)  ตั้งไว ้20,000.-
บาท เพ่ือสนบัสนุนโครงการบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดในระบบบ าบดัและจดัระเบียบสงัคมแบบบูรณา
การ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นสาธารณสุข หนา้ 72 ล าดบัท่ี 2) 
(รหัสบญัชี 610200)  จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดักอ่น  
  2)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู   ตั้งไว ้ 5,000.-บาท เพ่ือสนบัสนุนโครงการรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดเน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก ประจ าปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน                            
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพฒันา
สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข หนา้ 72 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 610200) จะด าเนินการไดต่้อเม่ือ  
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบั
จงัหวดักอ่น  
2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว ้ 35,600.-  บาท   
 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว ้35,600.-  บาท 
  2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว ้35,600.- บาท      

1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว ้ 8,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือถงัเกบ็น ้ า ความจุ                                  
ไม่ต ่ากว่า 1,700 ลิตร จ านวน 1 ใบ (จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด)เพ่ือใชใ้นกจิการงานของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 
00221 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 90 ล าดบั 1 (1.5) 
(รหัสบญัชี 410100) 

2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว ้27,600.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองฉีดน ้ า                      
แรงดนัสูง (จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) เพ่ือใชใ้นกจิการงานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีคุณสมบติั
ไม่ต ่ากว่าคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

- แรงดนั  Max.Pressure (PSl / bar) :   2600/182 
- การไหล  Flow (GPM / L / min)  :   2.1/8.1 
- ก  าลงั  Power    :   3.7 kw 
- ขนาดความจุ  Dimension (cm)  :   72.5 X 54 X 61  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัสาธารณสุข รหัส 00221 และน า    
มาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันา  ดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 91 ล าดบั 1 (1.7) (รหัสบญัชี 

 
 
410400)****************************************

 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวดัสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2554 

เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  

หน่วยงาน กองการศึกษา  
***************************** 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  7,578,274. - บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า    ตั้งไว ้ 7,533,324.-  บาท  แยกเป็น 

1.1 หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้ 975,390.- บาท  แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน   ตั้งไว ้ 921,390.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนแกพ่นกังานเทศบาล ตามท่ีกรอบอตัราก  าลงัก  าหนด                                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 )                                  
(รหัสบญัชี 220100) 

1.1.2 ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว ้54,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังาน
เทศบาล สงักดักองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบั
การศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 220200) 

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว   ตั้งไว ้1,250,880.-  บาท  แยกเป็น 
1.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้  1,052,880.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งแกพ่นกังานจา้ง ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามภารกจิท่ีก  าหนด หรืองานทัว่ไป และ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกบัเงินค่าจา้ง ตามกรอบอตัราก  าลงัพนกังานจา้ง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 )                           
(รหัสบญัชี 220600)   

1.2.2 ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้  198,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวแกพ่นกังาน
จา้งของกองการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา 
รหัส 00211) (รหัสบญัชี 220700)   

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    ตั้งไว ้5,137,054.- บาท  แยกเป็น 
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว ้90,074.-  บาท  แยกเป็น 
         1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว ้ 32,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังาน ลูกจา้ง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้                  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 310300)   

         2) ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว ้34,200.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของพนกังานหรือผูมี้สิทธิตาม                        
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 ) 
(รหัสบญัชี 310400) 

          3) ประเภทเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว ้ 3,874.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร                 
พนกังานเทศบาลหรือผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 310500) 
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         4) ประเภทเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว ้ 20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนกังานเทศบาล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 310600)                 
     1.3.2 ค่าใช้สอย   ตั้งไว ้2,266,360.- บาท แยกเป็น 

             1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ    ตั้งไว ้ 1 20,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือ 
เขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ค่าตกัส่ิงปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิ์น  ค่าโฆษณาและเผยแพร่    
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช ้ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้ง
เหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศพัท์  ค่าเช่าวตัถุโบราณประจ าพิพิธภณัฑ ์ ค่าจา้งครู
สอนแอโรบิค ค่าจา้งครูสอนร าไทเ้กก็ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 50,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทัว่ไป  
จ านวน 70,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 ) (รหัสบญัชี 
320100)                 

             2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 50,000 .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงกอ่สร้างหรือทรัพยสิ์นอ่ืน เช่น วสัดุต่าง ๆ ยานพาหนะ               
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เกา้อ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 20,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทัว่ไป  จ านวน 
30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 320400)                 

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีกา ร ตั้งไว ้   1,419,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย       
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (1) โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดบัประถม  ตั้งไว ้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของขวญั ของรางวลั เงินรางวลั                    
ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคหรืออ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงาน                             
การศึกษา งานศึกษาไม่ก  าหนดระดบั รหัส 00214 น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 66 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200)       

(2) โครงการมอบประกาศนียบตัรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเดก็      

เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งไว ้ 20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการ 
ค่าอุปกรณ์  ค่าของขวญั เกยีรติบตัร รางวลั เงินรางวลั ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค หรืออ่ืนๆ                                          
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอ่น
วยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 66 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี  320200) 

(3)  โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว   ตั้งไว ้ 24,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน                     
ค่าของขวญั ของรางวลั เงินรางวลั ค่าเคร่ืองอุปโภค -บริโภค อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่ก  าหนดระดบั  และน ามาจากแผนพฒันาสามปี 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 66 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 
320200) 
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(4) โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล  ตั้งไว ้ 30,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนงัสือ วารสาร และส่ือการเรียนรู้อ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก  าหนดระดบั รหัส  00214 และน ามาจากแผนพฒันา    
สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 66 ล าดบัท่ี 4)  (รหัส
บญัชี 320200) 

(5) โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน   ตั้งไว ้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และวสัดุต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามา
จากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                               
หนา้ 68 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี  320200) 

 ( 6) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                             

ตั้งไว ้ 300,000 .-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุต่างๆ ค่าจา้งเหมาบริการในการจดังานต่างๆ                  
เช่น งานลอยกระทง  งานวนัเด็กแห่งชาติ  งานสมโภชหลวงปู่คง  งานฮาซูรอ  งานเขา้พรรษา  งานสงกรานต์  
งานถือศีลกนิเจ งานวนัแม่แห่งชาติ งานวนัพ่อแหงชาติ งานวนัออกพรรษา งานเมาลิด งานเขา้สุนนะห์                
งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน  ฯลฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน           
การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 68 ล าดบัท่ี 2)                                 
(รหัสบญัชี  320200) 

(7)  โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม  ตั้งไว ้ 15,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย  และค่าวสัดุต่างๆ   ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ของขวญั เงินรางวลัหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒันธรรม และ
นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 68 ล าดบัท่ี 3) (รหัสบญัชี 320200) 
   (8)  โครงการสอนเสริมศาสนา ในมสัยดิ   ตั้งไว ้  20,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบ แทน                         
ค่าใชส้อย  และค่าวสัดุต่างๆ   ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ของขวญั เงินรางวลัหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามาจากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 68 ล าดบัท่ี 4) (รหัสบญัชี 320200) 
   (9)  โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์   ตั้งไว ้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย วสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามา
จากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                         
หนา้ 69 ล าดบัท่ี 6) (รหัสบญัชี 320200) 
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(1 0)  โครงการจัดการแข่งขนัมหกรรมกีฬาจาบงัเกมส์  ตั้งไว ้ 320,000 .-บาท                            

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  และค่าวสัดุต่าง ๆ ค่าจา้งเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กฬีา  ค่าเคร่ืองแต่งกายนกักฬีา                                                    
ค่าเคร่ืองอุปโภค บริโภค  ของขวญั ของรางวลั หรือเงินรางวลัและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ  เช่น  การแข่งขนักฬีาฟุตบอล   การแข่งขนักฬีาตะกร้อ การแข่งขนักฬีาเปตอง การแข่งขนักฬีา
วอลเล่ยบ์อล ฯลฯ รวมถึงกฬีาพ้ืนบา้นต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความตอ้งการของประชาชน และ /หรือ 
ตามฤดูกาล  เป็นตน้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ    
งานกฬีาและนนัทนาการ รหัส 00262 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นกฬีา 
นนัทนาการและการพกัผ่อนหยอ่นใจ หนา้ 76 ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

  (11)  โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ ไปร่วมการแข่งขนักรณีที่ส่วนราชการเอกชน 
หรือเทศบาลต าบลก าแพงเป็นผู้ด าเนินการ  ตั้งไว ้ 230,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุต่างๆ      
ค่าอุปกรณ์กฬีา  ค่าเคร่ืองแต่งกายนกักฬีา ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค ค่าของขวญั ค่าของรางวลั ค่าเงินรางวลั หรือ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทัว่ไป จ านวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานกฬีาและนนัทนาการ 
รหัส 00262 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการและการพกัผ่อน       
หยอ่นใจ หนา้ 76 ล าดบัท่ี 2) (รหัสบญัชี 320200) 

(12)  โครงการร่วมด าเนินการจัดการแข่งขนักีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู                        
ตั้งไว ้ 10,000.-  บาท  เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการร่วมด าเนินการจดัการแข่งขนัตามโครงการแข่งขนักฬีานกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป(ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกฬีา  
และนนัทนาการ รหัส 00262 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี  ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการ          
และการพกัผ่อนหยอ่นใจ หนา้ 77 ล าดบัท่ี 4) (รหัสบญัชี 320200) 
   (1 3) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน  ตั้งไว ้50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ืออุปกรณ์กฬีา ไดแ้ก ่ลูกฟุตบอล วอลเลยบ์อล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แกชุ่มชน ทั้ง 8 ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                    
ทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานกฬีาและนนัทนาการ รหัส 00262 และน ามา
จากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการ และการพกัผ่อนหยอ่นใจหนา้ 77 ล าดบัท่ี 5) 
(รหัสบญัชี 320200)   

(14) โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์ละงู ตั้งไว ้ 150,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน            
ใชส้อยและวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รหัส 00252  และ
น ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นกฬีา นนัทนาการ และการพกัผ่อนหยอ่นใจ หนา้ 78 
ล าดบัท่ี 1) (รหัสบญัชี 320200) 

(15) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น   ตั้งไว ้          
150,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนิน งานตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 100,000.-บาท  (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามา จากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 67 ล าดบัท่ี 8) (รหัสบญัชี 320200) 
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  4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                                    
ตั้งไว ้ 677,360.- บาท ดงัน้ี   
                                (1) ค่า ใช้จ่ายในการ เดนิทางไปราชการ ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร  เช่น        
ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการ
ใชส้นามบิน ค่าของขวญั ของรางวลั  หรือเงินรางวลั ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม้  และพวงมาลา   ค่าชดใชค่้าเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนกังานหรือลูกจา้งท่ีตอ้งหาคดี  งานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งไว ้ 20,000.-บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211)  (รหัสบญัชี 
320300) 
   (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว ้657,360.-บาท  ดงัน้ี 

     1. ค่าอาหารเสริม (นม)   ตั้งไว ้ 186,560.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)                
แกเ่ด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นสาธารณสุข หนา้ 74 ล าดบัท่ี 5) (รหัสบญัชี 320300) 

     2. ค่าอาหารกลางวนั ตั้งไว ้ 345,800.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัแกเ่ด็ก
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบั
กอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212  และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข หนา้ 74 ล าดบัท่ี 7) (รหัสบญัชี 320300)    

   3. ค่าวสัดุการศึกษาเด็ก  ตั้งไว ้60,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน หุ่น 
แบบจ าลอง วสัดุการศึกษาอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ แกศู่นยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 
30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 30,000.-บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 67 ล าดบัท่ี 9) (รหัสบญัชี 320300) 
           4. ค่าพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตั้งไว ้ 15,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าพฒันา
ครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต าบลก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212   และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 67 ล าดบัท่ี 6) (รหัสบญัชี 320300)   
       5. สนบัสนุนกจิกรรม/การด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล ตั้งไว ้50,000.-บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุต่างๆ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 30,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิ มน หนา้ 67 ล าดบัท่ี 7)  (รหัสบญัชี 
320300)   
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1.3.3 ค่าวัสดุ    ตั้งไว ้2,780,620.- บาท   แยกเป็น 
          1)  ประเภทวัสดุส านักงาน    ตั้งไว ้ 35,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.-
บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 330110)    
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว ้30,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไมก้วาด ถว้ย 
ชาม ชอ้น ถาดหลุม แกว้น ้ า ท่ีนอน หมอน มุง้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได ้จ านวน 15,000.-บาท และเงิน อุดหนุน
ทัว่ไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211)  (รหัส
บญัชี 330300) 

3) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว ้1,203,020.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
แกเ่ด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211  และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 74 
ล าดบัท่ี 6) (รหัสบญัชี 330400) 

4) ประเภทค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว ้1,458,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั        
แกเ่ด็กนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไป
เก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211  และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข หนา้ 74 
ล าดบัท่ี 8) (รหัสบญัชี 330500) 

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว ้2,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์ร่ี ยาง
นอก ยางใน สายไมล ์เพลา ตลบัลูกปืน หัวเทียน น็อต  สกรู อะไหล่รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 330700) 

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว ้ 3,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ ามนัเบนซิน  
น ้ ามนักา๊ด แกส็หุงตม้ ถ่าน น ้ ามนัเคร่ือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 1, 500.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป                     
จ านวน  1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211)  (รหัสบญัชี 
330800) 

7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้30,000.-   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบนัทึก
ขอ้มูล เทปบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล เมมบอร์ด เมาส์ ฯลฯ                                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 20 ,000.-บาท และเงินอุดหนุนทัว่ไป 10 ,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา                              
งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 331400) 

8) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตั้งไว ้12 ,000 .-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ เส้ือก ัก๊
นกัเรียน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 
00211) (รหัสบญัชี 331200) 

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว ้4,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ
โปสเตอร์  สี พู่กนั ฟิลม์ แผ่นซีดี มว้นวีดีโอ รูปสี ขาว -ด า ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 331100)  
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10) ประเภทวัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว ้ 3,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานแต่ไม่ไดต้ั้งงบประมาณไวเ้ป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบญัชี 331700) 

1.4  หมวดเงนิอุดหนุน   ตั้งไว ้ 170,000.-  บาท ดงัน้ี  
1)  อุดหนุนมสัยดิกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน    

ตั้งไว ้ 100,000.- บาท เพ่ือใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคมัภีร์อลักุรอ่านแกเ่ยาวชน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263              
และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    
หนา้ 69 ล าดบัท่ี 8) (รหัสบญัชี 610400)  

2) อุดหนุนมสัยดิกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามสัยดิ  ตั้งไว ้50,000.-บาท เพ่ือใชจ่้ายในโครงการส่งเสริมกจิกรรมทกัษะ
ทางวิชาการของศูนยอ์บรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจ ามสัยดิกลางก  าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263  และน ามาจาก
แผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 69   
ล าดบัท่ี 9) (รหัสบญัชี 610400)  

3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง  ตั้งไว ้ 10,000.- บาท เพ่ือเป็นค่า         
ใชจ่้ายในกจิกรรมการจดังานกนิเจ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รหัส 00263 และน ามาจากแผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 69 ล าดบัท่ี 7) (รหัสบญัชี 610400)  

4) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ตั้งไว ้10,000.-บาท เพ่ือใชจ่้ายในโครงการจดัตั้ง
และส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริระดบัอ าเภอให้มีความย ัง่ยนื ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้  
(ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา งานศึกษาไม่ก  าหนดระดบั รหัส 00214  และน ามาจากแผนพฒันาสามปี                 
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หนา้ 66 ล าดบัท่ี 5) (รหัสบญัชี 
610200) จะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดักอ่น 
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2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว ้ 44,950.-  บาท   
 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง   ตั้งไว ้ 44,950.-  บาท 
  2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 44,950.-  บาท  แยกเป็น 
              1) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว ้41,400.- บาท  

 (1) จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 37,900.-บาท (จดัซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2553) เพ่ือติดตั้งในห้องกองการศึกษา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพฒันา
สามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 90 ล าดบัท่ี 1 (1.3) (รหัสบญัชี 410100) 

(2) จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500.-บาท                                              
(จดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) เพ่ือใชส้ าหรับวางเอกสาร/หนงัสือห้องสมุดคนเดินทางของเทศบาลต าบลก  าแพง        
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจาก
แผนพฒันาสามปี ตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร หนา้ 90 ล าดบัท่ี 1 (1.4) (รหัสบญัชี 410100) 

2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งไว ้3,550.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพรินเตอร์
ชนิดเลเซอร์  จ านวน 1 เคร่ือง เป็นเงิน 3,550 บาท (จดัซ้ือนอกเกณฑร์าคาคุณลกัษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) 
เพ่ือใชใ้นกจิการงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล กองการศึกษาโดยมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่าคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

     - ความเร็วในการพิมพข์าวด าไม่นอ้ยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4) 
     - ความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 600 X 600 X 2 dpi 
     - หน่วยความจ าไม่นอ้ยกว่า 2 MB 
     - รองรับ USB 2.0 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทัว่ไปเก ีย่วกบัการศึกษา รหัส 00211 และน ามา
จากแผนพฒันาสามปีตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร หนา้ 91 ล าดบั 2 (2.7)(รหัสบญัชี 411600)  
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