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อาเภอละงู จังหวัดสตูล
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงานงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
.......................................
ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลกาแพง
บั ดนี้ ถึง เวลาที่ นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง จะได้เสนอร่างเทศบั ญญัติง บประมาณรายจ่า ย
ประจาปี พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนามาใช้ได้ จานวน 7,452,496.44.- บาท และสะสม
ไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจานวน 2,600,955.60.-บาท ทาให้ฐานะการคลังของเทศบาล
มั่นคงพอสมควร
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน
การบริหารงบประมาณในปีที่ ผ่ านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิ จ ไม่ดีมากนัก ทาให้รัฐบาล
ไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้การดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลตาบลกาแพงก็สามารถดาเนินโครงการ /
กิจกรรม ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ มีเพียงบางโครงการ/กิจกรรมเท่านั้น
ที่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ในโอกาสต่อไปคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทศบาล
ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้า ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไปอี ก โดยยึ ด หลัก ธรรมาภิบ าล เป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติง านเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนรวมต่อไป

-32.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประเภทรายรับ

รับจริง

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีจดั เก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2,220,948.10

2,050,000.00

2,150,000.00

352,663.40

330,000.00

350,000.00

42,381.79

40,000.00

45,000.00

2,615,993.29

2,420,000.00

2,545,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

1,286,410.37

1,200,000.00

1,200,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผน

11,822,715.65

10,006,900.00

10,996,000.00

1,865.82

5,000.00

5,000.00

713,101.85

653,000.00

720,000.00

1,931,338.45

1,761,000.00

1,700,000.00

24,309.00

22,000.00

22,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

36,205.14

43,000.00

35,000.00

ค่าภาคหลวงแร่

32,124.58

10,000.00

30,000.00

อากรรังนกอีแอ่น

40,751.30

50,000.00

20,000.00

รวมภาษีจดั สรร

15,888,822.16

13,750,900.00

14,728,000.00

รวมหมวด

18,504,815.45

16,170,900.00

17,273,000.00

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

1,649.00

1,000.00

1,000.00

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน

-

200.00

200.00

578,990.00

550,000.00

570,000.00

ค่าธรรมเนียมปิดป้ายโฆษณา

2,400.00

2,000.00

2,500.00

ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

12,488.50

12,000.00

12,000.00

32,800.00

30,000.00

30,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

2,970.00

3,000.00

3,500.00

ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อบังคับ

10,800.00

10,000.00

5,000.00

3,322.50

5,000.00

5,000.00

44,700.00

50,000.00

35,000.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร

4,500.00

3,500.00

3,500.00

ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

6,000.00

4,000.00

30,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

62,900.00

60,000.00

60,000.00

ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม

1,450.00

1,500.00

1,500.00

ค่าใบอนุญาตให้ทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

3,080.00

3,000.00

3,000.00

ภาษีป้าย
ภาษีบารุงท้องที่
รวมภาษีจดั เก็บเอง
ภาษีจดั สรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่ดนิ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จาหน่าย/สะสมอาหาร

ค่าปรับผิดสัญญา
ค่าปรับผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก

ค่าใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

56,550.00

50,000.00

หมายเหตุ

59,000.00
รวมหมวด

824,600.00

794,200.00

812,200.00

-4ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประเภทรายรับ

รับจริง

ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

124,934.54

150,000.00

50,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินปันผลโรงพิมพ์

-

250.00

250.00

160,150.00

160,000.00

100,000.00

387,000.00

400,000.00

760,800.00

ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.

34,209.21

25,000.00

26,000.00

ค่าเช่าทรัพย์สินเทศบาล

152,130.00

150,000.00

167,500.00

2,280,350.00

2,100,000.00

36,000.00

42,000.00

3,201,600.00

3,246,550.00

455,176.65

990,000.00

550,000.00

455,176.65

990,000.00

550,000.00

เงินที่มผี ู้อทุ ิศให้

39,723.10

30,000.00

30,000.00

ค่าขายแบบแปลน

-

10,000.00

5,000.00

3,080.00

2,000.00

2,000.00

-

-

-

24,225.00

1,000.00

-

202,240.00

180,000.00

200,000.00

269,268.10

223,000.00

237,000.00

22,642,443.95

21,379,700.00

22,118,750.00

12,743,514.00

18,650,300.00

17,638,550.00

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ

ค่าเช่าแผงขายสินค้า

1,718,160.00

ค่าห้องน้า-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาล
รวมหมวด

12,000.00
2,588,583.75

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล
รวมหมวด
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากผู้เข้าชมศูนย์ศิลปะ
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
ค่าบารุงการศึกษา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวด
รวมรายได้ 5 หมวด
รายได้ทรี่ ัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

หมายเหตุ

เงินอุดหนุนทัว่ ไป (ไทยเข้มแข็ง)

4,845,000.00

-

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1,797,000.00

-

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ

59,500.00

-

-

341,900.00

-

-

19,786,914.00

18,650,300.00

17,638,550.00

เงินอุดหนุนทัว่ ไป (อาหารกลางวัน)
รวมหมวด
รวมทัง้ สิน้

42,429,357.95 40,030,000.00 39,757,300.00

-52.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน

จ่ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1. ด้านบริหารงานทัว่ ไป
12,437,319.03
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

11,894,331
11,349,541

212,002.00

258,000

215,000

6,273,274

6,142,374

7,283,862.41

4,387,448

5,855,607

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

575,674.91

385,000

140,000

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

152,454.00
1,928,142.35

1,040,000

435,000

1,655,000

1,877,000

9,731,088

9,731,197

165,000

160,000

13,319.80

30,000

30,000

5,540,704.89
42,192,937.62

4,555,649

3,276,791

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
5,941,105.07
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7,960,043.16
148,310.00

3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย์
4. ด้านการดาเนินงานอืน่
4.1 แผนงานงบกลาง
รวมทัง้ สิน้

39,830,000 39,757,300

หมายเหตุ

-62.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
ด้าน/แผนงาน

จ่ายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

หมายเหตุ

รายจ่ายประจา
1. รายจ่ายงบกลาง

5,540,704.89 4,555,649

3,276,791

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

6,544,022.88

6,730,110

8,244,702

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

5,462,872.93

5,750,160
13,613,061

5,735,616
12,951,891

1,526,490.57

1,643,000

1,643,000

2,137,914.91

1,754,600

2,330,700

258,517.50

-

-

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. รายจ่ายอื่น

13,632,453.94

รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
1. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมทัง้ สิน้

7,089,960.00
42,192,937.62

5,983,420

5,574,600

40,030,000 39,757,300

ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-8-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
---------------------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ยอดรวม

39,757,300 บาท

1. ด้านบริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 11,894,331 บาท
ยอดรวม
215,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

6,142,374
5,855,607
140,000
435,000
1,877,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

9,731,197 บาท
160,000 บาท
30,000 บาท

4. ด้านการดาเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

3,276,791 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ยอดรวม 8,937,972.85 บาท
เหตุผล

เพื่อใช้ในการดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ( พ.ศ.2555-2557) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
**********************************

-9-

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
................................................................
โดยที่ เ ป็ น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 อาศั ย อ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลกาแพง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 เทศบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “เทศบั ญ ญั ติ เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป
ข้ อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้ น
39,757,300 บาท โดยรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 11,894,331 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 215,000 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม

1.
2.
3.
4.
5.

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม 6,142,374 บาท
ยอดรวม 5,855,607 บาท
ยอดรวม 140,000 บาท
ยอดรวม 435,000 บาท
ยอดรวม 1,877,000 บาท

2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม
ยอดรวม

ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 3,276,791 บาท

ยอดรวม 9,731,197 บาท
160,000 บาท
30,000 บาท
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 8,937,972.85 บาท
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4
ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
(ลงชื่อ)..................................................
(นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
นายกเทศมนตรีตาบลกาแพง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)...........................................................

(..................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
................/.........................../...................

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
อาเภอละงู จังหวัดสตูล
***********************
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
รวม 17,273,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 45,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน 2,150,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
1.3 ภาษีป้าย
จานวน 350,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน 12,196,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน 5,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
1.6 ภาษีสุรา
จานวน 720,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.7 ภาษีสรรพสามิต
จานวน 1,700,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
จานวน 22,000 บาท

คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
1.9 ค่าอากรภาคหลวงปิโตเลียม
จานวน 35,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง
1.10 ค่าอากรภาคหลวงแร่
จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.11 ค่าอากรรังนกอีแอ่น
จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

-13ข. รายได้ที่มิใช้ภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม 812,200 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จานวน 1,000
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

จานวน 200

บาท
บาท

2.3 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนและใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จานวน 12,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
2.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหาร
จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
2.5 ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งป้าย แผ่นประกาศ แผ่นปลิว เพื่อการค้า หรือไม่เป็นการค้า
จานวน 2,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
จานวน 3,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย
จานวน 570,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

2.8 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 35,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทาผิดน้อยลง
2.9 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ
จานวน 5,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทาผิดน้อยลง
2.10 ค่าปรับผิดสัญญา
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

จานวน 5,000 บาท

2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 60,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

-142.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า
จานวน 3,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
2.13 ค่าใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น
2.14 ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน
คาชี้แจง
-

จานวน - บาท

2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

จานวน 3,000 บาท

2.16 ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
จานวน 50,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง
2.17 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
3.1 ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล
คาชี้แจง -

จานวน 1,500 บาท

รวม 3,246,550 บาท แยกเป็น
จานวน -

บาท

3.2 ค่าเช่าอาคารสถานที่
จานวน 100,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าอาคารสถานที่น้อยลง

3.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน
จานวน 167,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
3.4 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 50,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยลง
3.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
จานวน 26,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.เพิ่มขึ้น
3.6 ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

จานวน 250 บาท

-153.7 ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ
จานวน 760,800 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทิ้งขยะเพิ่มขึ้น
3.8 ค่าเช่าแผงขายสินค้า
จานวน 2,100,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าแผงขายสินค้าน้อยลง
3.9 ค่าห้องน้า - ห้องส้วมตลาดสด
จานวน 42,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดเก็บเพิ่มขึ้น
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม 787,000 บาท แยกเป็น
4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน 30,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
4.2 ค่าขายแบบแปลน
จานวน 5,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนน้อยขึ้น
4.3 ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
คาชี้แจง -

จานวน -

บาท

4.4 รายได้จากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

จานวน 2,000 บาท

4.5 ค่าบารุงการศึกษา
คาชี้แจง -

จานวน - บาท

4.6 เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล
จานวน 550,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาลน้อยลง

4.7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน 200,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มขึ้น
ค. เงินช่วยเหลือ
5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 17,638,550 บาท
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 17,638,550 บาท
คาชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยลง
5.2 เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์
คาชี้แจง
-

จานวน

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 39,757,300 บาท
**************************************

-

บาท

-16รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารงานบุคคล เช่น ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
การดาเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทางบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ จัดทาประกาศต่าง ๆ
จัดทานิติกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัด
2. กองคลัง

งบประมาณ 9,737,291 บาท
งบประมาณ 2,157,040 บาท

รวมงบประมาณ 11,894,331 บาท

-17รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป
ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

704,250

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
3,605,791

1,643,000

26,500

1,205,532

373,308

258,200

-

2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ

-

-

40,000

3. งานบริหารงานคลัง

-

-

4,758,182

1,077,558

งาน
1. งานบริหารทั่วไป

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

3,552,650

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
165,100

9,697,291

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด

-

-

6,000

1,843,040

กองคลัง

00111

-

-

-

-

40,000

สานักปลัด

00112

314,000

-

-

-

-

314,000

กองคลัง

00113

4,217,991

1,643,000

26,500

-

171,100

11,894,331

รวม

รหัสบัญชี
00111
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาอาคาร สถานที่ราชการ
2. เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานที่ทา
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2. งานเทศกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัด

งบประมาณ 215,000 บาท

รวมงบประมาณ 215,000 บาท

-19รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

-

2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งาน

รวม

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
175,000

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

175,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

40,000

สานักปลัด

-

-

215,000

-

-

-

-

215,000

รวม

รหัสบัญชี
00121

00123

-20รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษา อบรม เตรียมความพร้อมทั้ง
ร่างกายจิตใจ และสังคม
2. เพื่อเตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
งานที่ทา
1. การส่งเสริมความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองการศึกษา

งบประมาณ 6,142,374 บาท

รวมงบประมาณ 6,142,374 บาท

-21รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1,102,162

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
3. การศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

840,324

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
1,548,288

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
159,600

5,254,574

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
กองการศึกษา

-

1,604,200

-

-

797,800

-

-

-

-

797,800

กองการศึกษา

00212

-

-

80,000

-

10,000

-

-

90,000

กองการศึกษา

00214

1,102,162

840,324

2,426,088

-

1,614,200

-

159,600

6,142,374

รวม

รหัสบัญชี
00211

-22รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริหารด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
งานที่ทา
1. จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข
3. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดาเนินงานด้านนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 5,855,607 บาท

รวมงบประมาณ 5,855,607 บาท

-23รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

1,083,327

2,194,524

2,281,856

-

2. งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

-

-

126,000

1,083,327

2,194,524

2,407,856

งาน

รวม

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รวม

-

-

89,900

5,649,607

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

00221

-

80,000

-

-

206,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

00223

-

80,000

-

89,900

5,855,607

รหัสบัญชี

-24รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
2. เพื่อดาเนินการให้มีสถานที่สาหรับออกกาลังกาย และสถานที่พักผ่อนของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดาเนินงานด้านนี้
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง
จัดให้มีการกาจัดขยะมูลฝอย
เก็บข้อมูล วางแผนวิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน
บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดาเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 100,000 บาท
งบประมาณ 40,000 บาท

รวมงบประมาณ 140,000 บาท

-25รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

1. งานไฟฟ้าถนน

-

3. งานบาบัดน้าเสีย

งาน

รวม

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

100,000

-

-

40,000

-

-

-

40,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

100,000

กองช่าง

00242

-

-

-

40,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

00245

100,000

-

-

140,000

-26-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหาร และขนมพื้นเมืองหรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่
แพร่หลายและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบายของยาเสพติด/โรคเอดส์
งานที่ทา
1. จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. จัดงานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารขนมพื้นเมือง
3. จัดการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัด
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 160,000 บาท
งบประมาณ 275,000 บาท

รวมงบประมาณ 435,000 บาท

-27รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งของชุมชน

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
160,000

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

-

225,000

-

-

-

385,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

160,000

สานักปลัด

00252

50,000

-

-

275,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

00252

50,000

-

-

435,000

-28รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียงได้มีการออกกาลังกายด้วยการ
เล่นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.

จัดโครงการแข็งขันกีฬาในเขตเทศบาล
จัดโครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนสถาบันศาสนาในเขตเทศบาล
สนับสนุนและปรับปรุงสถานที่ทาศาสนาพิธีให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัด
2. กองการศึกษา

งบประมาณ 450,000 บาท
งบประมาณ 1,427,000 บาท

รวมงบประมาณ 1,877,000 บาท

-29รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
250,000

-

-

-

-

772,000

-

3. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

-

-

495,000

2. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว

-

-

-

-

งาน
1. งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

250,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด

-

-

-

772,000

กองการศึกษา

00262

-

160,000

-

-

655,000

กองการศึกษา

00263

200,000

-

-

-

-

200,000

สานักปลัด

00264

1,717,000

-

160,000

-

-

1,877,000

รวม

รหัสบัญชี
00262

-30-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง
2. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน
งานที่ทา
1. งานโครงสร้างพื้นฐานและงานบริหารทั่วไปด้านช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณ 9,731,197 บาท

รวมงบประมาณ 9,731,197 บาท

-31รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

1,623,210

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
952,956

1,301,031

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
47,000

3,924,197

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
กองช่าง

-

-

-

-

400,000

-

300,000

-

5,107,000

5,807,000

กองช่าง

1,301,031

1,623,210

1,352,956

-

300,000

-

5,154,000

9,731,197

รวม

รหัสบัญชี
00311

00312

-32รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีตลาดรองรับผลผลิตที่ถาวร
3. เพื่อให้เกิดการทางานเป็นกลุ่มอาชีพ มีความสามัคคี
งานที่ทา
1. จัดระบบ แยกประเภทกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน ทาให้ง่ายต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
2. ร่วมคิดร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา นาทัศนศึกษาดูงานเพิ่มความรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองช่าง

งบประมาณ 160,000 บาท

รวมงบประมาณ 160,000 บาท

-33รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร
งาน
1. งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายอื่น

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

-

-

160,000

-

-

-

160,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

-

-

160,000

กองช่าง

00321

-

-

-

160,000

-34รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีตลาดสดที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย
งานที่ทา
1. พัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัย
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 30,000 บาท

รวมงบประมาณ 30,000 บาท

-35รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ การพาณิชย์
งาน
1. งานตลาดสด

รวม

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
30,000

-

-

-

30,000

-

-

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

30,000

-

-

30,000

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชี
00333

-36รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง
......................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งานที่ทา
1. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
2. ตั้งเงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัด
2. กองคลัง

งบประมาณ 1,234,000 บาท
งบประมาณ 2,042,791 บาท

รวมงบประมาณ 3,276,791 บาท

-37รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
งาน
1. งบกลาง

รวม

ค่า
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบ
แทนใช้สอย
และวัสดุ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

-

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
-

1,234,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัด

-

-

-

2,042,791

กองคลัง

-

-

-

3,276,791

รวม

รหัสบัญชี
00411
00411

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
สานักปลัด

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-39รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสานักปลัด
**********************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 11,796,291.- บาท แยกเป็น
1. งบกลาง ตั้งไว้ 1,234,000.- บาท แยกเป็น
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 234,000.- บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เกี่ยวกับการจราจรของเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้กับสถานีตารวจภูธรละงู ซึ่งประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น แผงกั้นจราจร กรวยจราจร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)
1.1.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 204,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 68,000.-บาท
และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 136,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 68 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)
1.2 เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น
และในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 197,290.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 802,710.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)
2. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ 10,397,191.-บาท แยกเป็น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 3,552,650.- บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,197,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรือตามที่กรอบอัตรากาลัง 3 ปี กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)
2.1.2 ประเภทเงิ น เดื อ นผู้ บ ริ ห ารเทศบาล ตั้ ง ไว้ 579,600.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เงิ น เดื อ น
เงินประจาตาแหน่งและ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และเลขานุก ารนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100)
2.1.3 ประเภทค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 330,370.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี
หรือ เงิ นเพิ่ ม อื่ นที่ จ่ า ยควบกั บ เงิ นค่ า จ้า ง แก่ ลูก จ้างประจ า ตั้ งจ่ ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หาร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)

-402.1.4 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งไว้ 187,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี
210200)
2) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง ของพนั ก งานเทศบาล (ปลั ด เทศบาล) ตั้ ง ไว้
67,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส
บัญชี 210200)
2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 258,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
1) เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้ 9,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
เงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวแก่ พนักงานเทศบาล สังกั ดสานักปลัด ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของลู ก จ้ างประจ า ตั้ ง ไว้ 11,280.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น เพิ่ ม
การครองชี พ ชั่ วคราวของลู ก จ้า งประจ า สั งกั ดส านัก ปลัด ตั้ ง จ่า ยจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริห าร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500)
3) เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ ตั้ ง ไว้ 120,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
แก่ น ายกเทศมนตรี แ ละรองนายกเทศมนตรี ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210300)
4) เงิ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นของพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้ 67,200.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น
ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
5) เงิ นเพิ่ม ตามคุ ณวุฒิข องพนัก งานเทศบาล ตั้งไว้ 51,000.-บาท เพื่ อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่
พนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 704,250.- บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 578,250.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่กาหนดหรืองานทั่วไปและ / หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี
220700)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 126,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
ของสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 220700)
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2.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 4,470,791.-บาท แยกเป็น
2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,692,791.-บาท แยกเป็น
1) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,242,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จานวน 414,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 828,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 531000)
2) ประเภทค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัย ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าทาขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เป็นต้ น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)
3) ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจา
สภาฯ กรรมการวิสามัญประจาสภาคณะต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310200)
4) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 44,000.-บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)
5) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 136,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือ
ผู้ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ ฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)
6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 42,591.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)
7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 196,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจา หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)
2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,121,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจัดทาวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน
ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร ค่ า ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ค่ า ติ ด ตั้ ง ประปา ค่ า ติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท์ ค่ า เช่ า เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100)

-422) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ- เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี
320400)
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ ตั้งไว้ 1,241,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสาคัญของชาติ งานประเพณี และงานอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประก อบ
เลี้ยงในการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสาคัญของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ
ปี ง บประมาณที่ ล่วงมาโดยไม่ รวมรายได้จ ากเงินอุดหนุน เฉพาะกิ จ เงิ นกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่า งองค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ นกั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรือ องค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น กั บ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 72 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(5) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ใช้ ส อยและวั ส ดุ ต่ า งๆ รวมถึ ง ค่ า เช่ า ค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร ค่ า จั ด สถานที่ ฯลฯ และรายจ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รหัส 00264 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 90 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(6) โครงการพัฒ นาการให้บ ริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ตั้งไว้
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทาตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจา
ชุมชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทาแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดาเนินงานของเทศบาล
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 25,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 25,000.- บาท

-43(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(7) โครงการจัดประชุมประจาเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
การประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในด้าน
ต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการติดตามผลการดาเนิน งาน การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากลุ่ม
ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
หน้า 73 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(8) โครงการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลและติ ด ตามประเมิ น ผลแผน ตั้ ง ไว้
40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตาม
โครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) การประชุม
ของกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการดาเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่ม
ชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 30,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 72 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(9) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนค่ าใช้สอยและวัสดุต่า งๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬ า ค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรด
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น งานตามโครงการ เช่ น กี ฬ าฟุ ต บอล กี ฬ าตะกร้ อ กี ฬ าเปตอง
กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 67 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(10) โครงการจัด จ้า งยามท้องถิ่น ตั้งไว้ 175,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างยามท้องถิ่น
ในการเฝ้ า อยู่ เ วรยามรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาล เช่ น บริ เ วณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรื อ บริ เ วณอื่ น ๆ
ที่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของเทศบาลตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ 75,000.- บาท
และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร หน้า 88 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพประจาปีของ นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 76 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

-44(12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล ตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ค่าจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 77 ลาดับที่
2) (รหัสบัญชี 320200)
(13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)
(14) โครงการฝึ ก อบรมทบทวนด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แก่
อปพร.เทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึง ค่ า ใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ลาดับ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(15) โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตั้ ง ไว้ 20,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัส ดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 75 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(16) โครงการประเมิ น การจั ด มาตรฐานบริ ก ารสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง
ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 77 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี
320200)
(17) โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 67 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(18) โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73
ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

-45(19) โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้าเสียชุมชน) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส
00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 71ลาดับที่ 1)
(รหัสบัญชี 320200)
(20) โครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตัง้ ไว้
520,000.- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญ
หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสิ นไหมทดแทน
ค่ า ช่ ว ยเหลื อพนัก งานหรือ ลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งคดี อาญา ฯลฯ ตั้ งไว้ 250,000.- บาท ตั้ งจ่ า ยจากเงิ น รายได้ จ านวน
100,000.- บาท และเงิ นอุดหนุนทั่ วไป จานวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของเทศบาลตาบลกาแพง ได้แก่ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล / แทนตาแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)
2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 657,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ แฟ้ ม ซอง ตรายาง ธงชาติฯลฯ เพื่ อใช้ใ นงานประจาปกติหรืองานที่เกี่ ย วข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 70,000.- บาท และเงิ นอุด หนุนทั่ ว ไป จานวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด
มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 17,000.- บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300)
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน หม้อน้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 40,000.บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 330700)

-464) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ามัน
ดี เ ซล น้ ามั น เบนซิ ล น้ ามั น เครื่ อ ง ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ จ านวน 80,000.-บาท และเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
จ านวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป รหั ส 00111)
(รหัสบัญชี 330800)
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331400)
6) ประเภทวัสดุดั บเพลิง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้าดับเพลิง
ท่อส่งน้าดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก รองเท้าดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัส
บัญชี 331600)
7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้จานวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)
8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 331700)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,643,000.- บาท แยกเป็น
2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้ าของเทศบาล
ตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 500,000 .-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 700,000 .-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340100)
2.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้ 341,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของเทศบาลตาบล
กาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 141,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 200,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340200)
2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของเทศบาล
ตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 25,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300)
2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน
25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 340400)

-472.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 27,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร
ทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลกาแพง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่จาเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 17,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340500)
2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 26,500.- บาท
2.5.1 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม
รัฐพิธี-ราชพิธี ของอาเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งาน
ทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74
ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
2.5.2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 16,500.-บาท เพื่อใช้ในโครงการอานวยการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 165,100.- บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 165,100.- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 165,100.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องยนต์เก่า ขนาดไม่ต่ากว่า 2,500 ซีซี จานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เปลี่ยนเครื่องรถยนต์ที่ชารุด
ซึ่งเกิดจากการใช้งานมานาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริ หารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลาดับที่
1.38) (รหัสบัญชี 410300)
2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 39,000.- บาท ดังนี้
(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ 245 MHz จานวน 1 เครื่อง
ราคา 15,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลาดับที่ 1.6) (รหัสบัญชี 410600)
(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนคออ่อนแบบตั้งโต๊ะ จานวน 8 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท
เป็นเงิน 24,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของห้องประชุมเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุ
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 79 ลาดับที่ 1.15) (รหัสบัญชี 410600)

-483) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,500.- บาท ดังนี้
(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ราคา 24,000.บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า
คุณลักษณะ ดังนี้
ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
- สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78
ลาดับ 1.3) (รหัสบัญชี 410700)
(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดขาตั้ ง จานวน 1 จอ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อย
กว่า 100 นิ้ว ราคา 5,500.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลาดับ 1.4) (รหัสบัญชี 410700)
4) ประเภทครุภัณฑ์ค อมพิ วเตอร์ ตั้งไว้ 6,600.- บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สารองไฟฟ้ า จานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานสานักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ
ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83
ล าดั บ 2.1) (รหั ส บั ญ ชี 411600) ในการจั ด ซื้ อ ดั ง กล่ า ว จะด าเนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
5) ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ อื่ น ตั้ ง ไว้ 40,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ข ยาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลาดับ 1.7) (รหัสบัญชี 411700)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

กองคลัง

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-50รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองคลัง
**************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 4,199,831.- บาท แยกเป็น
1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,042,791.- บาท
1.1 ค่าชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 989,300.- บาท
1.1.1 ค่าดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งไว้ 471,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ จานวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 271,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)
1.1.2 ค่าชาระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 518,000.-บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 318,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,053,491.- บาท
1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 430,000.- บาท ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411) (รหัสบัญชี 120100)
1.2.2 ค่าส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 590,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมในอัตราร้อยละ10 ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่ายในปีปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส
บัญชี 110300)
1.2.3 ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,491.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน ของปีที่ผ่านมาตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

-512. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ 2,151,040.-บาท แยกเป็น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 1,205,532.-บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,146,732.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีหรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกั บเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากาลังกาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)
2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 58,800.- บาท ดังนี้
1) เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงิ น เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ ข องพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้ 16,800.- บาท เพื่ อ จ่ า เป็ น เงิ น เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 373,308.- บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 319,308.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่กาหนด หรืองานทั่วไป หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง หรือตามกรอบอัตรากาลั ง
พนั ก งานจ้ า งก าหนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220600)
2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 220700)
2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 572,200.- บาท แยกเป็น
2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 288,200.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ เ ทศบาล ตั้ ง ไว้ 30,000.- บาท
เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล
เงิ น ท าขวั ญ ฝ่ า อั น ตรายเป็ น ครั้ ง คราว เป็ น ต้ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 310100)
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)
3) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 55,200.-บาท เพื่ อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มี
สิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)
(รหัสบัญชี 310400)

-524) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)
5) ประเภทเงินช่ว ยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ค่า
รักษาพยาบาลของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)
2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 186,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าหนังสือ
เข้ า ปกหนัง สื อ ค่ า ซั ก ฟอก ค่ า ระวางบรรทุ ก ค่ าเช่ า ทรั พ ย์ สิ น ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนี ย มและ
ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 50,000.- บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จานวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส
320100)
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่า
บารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 10,000.- บาท และเงินอุ ดหนุนทั่วไป จานวน
10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) โครงการคืนกาไรแก่ผู้เสียภาษี ภายในกาหนด ตั้งไว้ 6,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใบประกาศ หรือโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชาระภาษีอย่างสม่าเสมอ
ตามความเหมาะสม ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(2) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ค่า ใช้ สอย ในการจัดท าป้ า ยคั ทเอาท์ เอกสาร แผ่นพั บ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์กาหนดเวลาการเสียภาษี
ประจ าปี เช่ น สี พู่ กั น ไม้ กระดานอั ด ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
หน้า 86 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล
ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320300)

-532.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 98,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 55,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 35,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง
มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก
น้ามันเบรค หัวเทียน อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330700)
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330800)
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง
ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 15,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)
6) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเมมโมรี่การ์ดกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล สีพ่นครุภัณฑ์ พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300)
7) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่จาเป็นในการปฏิบัติ
งาน แต่ ไ ม่ ไ ด้ตั้ ง งบประมาณไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331700)
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 6,000.- บาท
3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,000.- บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ชนิดตั้ง พื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
ส าหรั บ ใช้ ใ นกิ จการงานต่ า งๆ ของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้ งจ่ า ยจากเงิน อุ ดหนุ นทั่ วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 79 ลาดับที่ 1.10) (รหัสบัญชี 410100)

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองช่าง
*************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,991,197. - บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ 4,837,197.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 1,301,031.- บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,100,931.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากาลัง กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 160,380.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี หรือ
เงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 39,720.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 33,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานกองช่าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงิ น เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ ข องพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้ 6,600.- บาท เพื่ อ จ่ า เป็ น เงิ น เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,623,210.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,351,878.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 271,332.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220700)

-561.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,512,956.- บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 142,956.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 46,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการของพนั ก งาน ลู ก จ้า ง ตามระเบีย บฯ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300)
2) ประเภทค่ า เช่ า บ้ า น ตั้ ง ไว้ 55,200.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า นของพนั ก งานเทศบาล
ผู้มีสิทธิตามระเบีย บฯ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงินช่วยเหลื อ การศึกษาบุ ต ร ตั้งไว้ 17,756.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร
พนั ก งานหรือ ผู้มี สิท ธิ ตามระเบี ย บฯ ตั้ ง จ่ ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุ ตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500)
4) ประเภทเงินช่ ว ยเหลื อ ค่ า รักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000.บาท เพื่ อ จ่ายเป็นค่ าช่วยเหลื อ
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 200,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งน้าประปา ฯลฯ ตั้งตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ สิน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จานวน
50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาค่ าชดใช้
ความเสี ย หายหรื อ สิ น ไหมทดแทน ค่ า ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งาน ลู ก จ้ า งที่ ต้ อ งหาคดี อ าญา หรื อ งานพิ ธี ต่ า ง ๆ
ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้จานวน 25,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จานวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) รหัสบัญชี
320300)

-574) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ในโครงการลานดิน
สวนครั วรั้ วกิ นได้ เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทน ค่า ใช้ ส อยและวั ส ดุ ต่า งๆ รวมถึ งค่ าใช้ จ่า ยอื่ นๆ ที่จ าเป็น ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321
และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร หน้ า 74 ล าดั บ ที่ 10)
(รหัสบัญชี 320200)
1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,170,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 10,300.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี
330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และ
การโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330300)
3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้า ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600)
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700)
5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันก๊าด
น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 10,000.บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส
00311) (รหัสบัญชี 330800)
6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จานวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 10,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี
331400)
7) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิ ตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อมขา
หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลาโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 200,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จานวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)

-588) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง
เครื่องหมาย หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)
9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่ กั น สี ฟิ ล์ ม ล้ า ง อั ด ขยายรู ป ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานอุ ต สาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331100)
10) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ คราด สปริงเกอร์
อวน กระชั ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จานวน 100,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (รหัสบัญชี 331100)
11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 (รหัสบัญชี 331700)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 400,000 บาท ดังนี้
1.4.1 อุ ด หนุ น การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคอ าเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้ า ชุ ม ชนเทศบาล 6/2
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอละงู เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลาดับที่ 21) (รหัส 610200)
1.4.2 อุ ดหนุ น การประปาส่ว นภู มิภ าคอาเภอละงู ในการขยายเขตประปาถนนสายในทอน
ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอละงู เป็นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลาดับที่ 22) (รหัส 610200)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,154,000.- บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตัง้ 5,154,000.- บาท แยกเป็น
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 47,000.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) จัดซื้ อเครื่องตบดิน จานวน 1 เครื่อ ง ราคา 19,000.-บาท (จั ดซื้อตามเกณฑ์ ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) ใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะดังนี้
- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- น้าหนักของเครื่องตบดินไม่ต่ากว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

-59ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลาดับที่ 1.17) (รหัสบัญชี 410500)
(2) จัดซื้อปั๊มลม จานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการ
งานของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 80 ลาดับ 1.16) (รหัสบัญชี 410500)
2.1.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตัง้ ไว้ 5,107,000.- บาท ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตั้งไว้ 1,523,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กซอยหลังตลาดสด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียด
ดังนี้
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 หนา 0.15 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 159.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,910.40 ตารางเมตร
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 หนา 0.15 เมตร กว้าง 9.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.25 ตารางเมตร
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 45 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี
420900)
2) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตั้งไว้ 774,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร
2. ติดตั้งท่อระบายน้า ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จานวน 3 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 48 ลาดับที่ 13) (รหัสบัญชี
420900)
3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 450,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่ า 540 ตารางเมตร รายละเอี ย ดตามแบบแปลนที่ เ ทศบาลก าหนด ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 46 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900)

-604) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 1,600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด รายละเอียดดังนี้
1) ก่อสร้างห้องน้า - ห้องส้วม ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง
2) ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 เมตร รับถังน้าไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า
2.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 2 ถัง
3) ก่อสร้างอาคารพักขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรือพื้นที่ 64.00 ตารางเมตร
4) ก่อสร้างรั้วก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร
5) ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส
00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ลาดับที่ 16) (รหัสบัญชี
420900)
5) โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นละงู ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรือ
พื้นที่ 14.52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน รหัส 00312 นามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 52 ลาดับที่ 17) (รหัสบัญชี 420900)
6) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 6/2 ตั้งไว้ 660,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร
ตั้ง จ่า ยจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่ อสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน
รหั ส 00312 น ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน หน้ า 46 ล าดั บที่ 6)
(รหัสบัญชี 420900)
....................................................................................

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-62รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ตามรายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
***************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,200,607 .- บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ 6,110,707.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 1,083,327 .- บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,050,927.- บาท เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากาลัง
กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221)
(รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 32,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
3) เงิ น เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ ข องพนั ก งานเทศบาล ตั้ ง ไว้ 2,400.- บาท เพื่ อ จ่ า เป็ น เงิ น เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,194,524.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,762,524.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจที่กาหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
กาหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขน
ขยะในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 432,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700)

-631.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,702,856.- บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 283,856.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 196,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310300)
2) ประเภทค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 64,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
หรือผู้มี สิ ท ธิตามระเบี ย บฯ ตั้ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริห ารทั่วไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,056.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน
หรือ ผู้มี สิท ธิตามระเบี ย บฯ ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)
4) ประเภทเงินช่ ว ยเหลื อ ค่ า รัก ษาพยาบาล ตั้ง ไว้ 16,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าช่ วยเหลื อ
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,186,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 370,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าตัดหญ้า ถางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 170,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 200,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อการบารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า บ ารุ ง รั ก ษา หรือ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณฑ์ แ ละสิ่ง ก่ อ สร้า ง หรือ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ เช่ น เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ จานวน 100,000.-บาท และเงิน อุดหนุน
ทั่วไป จานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221)
(รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 566,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ตั้งไว้
15,000.-บาท เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่ า อาหารว่ า งและเครื่อ งดื่ ม ในการด าเนิน การประชุม ส าหรั บกลุ่ม ต่า ง ๆ ได้ แ ก่
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณสุข
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ 10,000.- บาท และเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นาและมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข หน้า 59 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-64(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน ต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 5,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่ าใช้สอย ค่าวัส ดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนา สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 60
ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(3) โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นยาเสพติ ด แก่ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง ตั้ ง ไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้ม แข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้านสาธารณสุข
หน้า 60 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(4) โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้ง จ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 61 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(6) สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รหัส 00223 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ลาดับที่ 3)
(รหัสบัญชี 320200)
(7) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบ าลอาหาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รหัส 00223 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61ลาดับที่ 4)
(รหัสบัญชี 320200)
(8) โครงการขุ ด ลอกท่อ ระบายน้า ตั้ง ไว้ 40,000.-บาท ส าหรั บจ่ า ยเป็ น ค่า ตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบาบัดน้าเสีย รหัส 00245 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 70 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-65(9) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 50,000.-บาท สาหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน้า 71 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(10) โครงการจั ด กิ จ กรรมวั น อสม. ตั้ ง ไว้ 10,000.- บาท ส าหรั บ เป็ น ค่ า ตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252
และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการเมื อ ง การบริ ห าร หน้ า 73 ล าดั บ ที่ 4)
(รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการจัด ซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภั ณฑ์ ประจ าศูนย์ส าธารณสุขมู ลฐานชุมชน
(ศสมช.) เทศบาล ตั้งไว้ 16,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณ ฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น สาหรับใช้ในชุมชนทุกชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 59 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(12) โครงการพั ฒนาตลาดสดน่า ซื้อ ตั้งไว้ 30,000.-บาท สาหรับเป็นค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 91 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(13) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
เทศบาล ตั้งไว้ 100,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ ายอื่นที่จาเป็น
ในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข หน้า 59 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(14) โครงการทั ศ นศึ ก ษาดู ง านการจั ด กิ จ กรรมชมรมไท้ เ ก็ ก ตั้ ง ไว้ 40,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)
(15) โครงการทัศนศึกษาดู งานการจัด กิจ กรรมชมรมแอโรบิ ก ตั้งไว้ 40,000.-บาท
สาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น ในการดาเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

-66(16) โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูง อายุ ตั้งไว้ 40,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข รหั ส 00221 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)
4) ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
ตั้งไว้ 50,000.-บาท ส าหรับจ่า ยเป็ นค่ าเดินทางไปราชการ ของพนัก งานและลูก จ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ย ง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300)
1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,233,000.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม
ผ้า ม่า น ฯลฯ ตั้ง จ่า ยจากเงิน เงิ นรายได้ จานวน 10,000.-บาท และเงินอุด หนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าแปรง เข่ง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน แก้วน้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)
3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท สาหรับใช้เป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน หม้อน้า และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท
และเงิ นอุดหนุนทั่ วไป จานวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)
4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 920,000.- บาท สาหรับใช้เป็นค่าน้ามันดีเซล
น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 460,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จานวน 460,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)
5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง
กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)
6) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลาโพง ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี
330200)

-676) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.- บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่ งกายลูกจ้าง
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น ถุ ง มื อ เสื้ อ กางเกง หมวก ผ้ า ปิ ด จมู ก เสื้ อ กั น เปื้ อ น
เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)
7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท สาหรับใช้เป็นค่าจัดซื้อน้ายาเคมี
ต่างๆ เวชภัณฑ์ สาหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เช่น ยากาจัดยุง
แมลงวัน แมลงสาบ ยากาจัดหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221)
(รหัสบัญชี 330900)
8) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000. - บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานแต่
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 130,000.-บาท
1) อุ ด หนุ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ สู้ เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวั ด สตู ล (ศตส.จ.สตู ล ) ตั้ ง ไว้
20,000.-บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ง หวั ด สตู ล
ตั้ง จ่า ยจากเงิ นอุ ดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 60
ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
2) อุ ด หนุ น การพั ฒ นางานสาธารณสุ ข มู ล ฐานในเขตเทศบาล ตั้ ง ไว้ 80,000.-บาท
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดาเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส
00223 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 59 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี
610400)
3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุ ข หน้ า 60 ล าดั บ ที่ 3) (รหั ส บั ญ ชี 610200) จะด าเนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

-682. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 89,900.- บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 89,900.- บาท
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้ง 89,900.- บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2
บานจานวน 1 ตู้ (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในกิจการงานของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ล าดับที่ 1.20 (รหัสบัญชี
410100)
2) ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันชนิดสะพายไหล่ จานวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
กาลังเครื่องยนต์ 30 แรงม้า , 22 กิโลวัตต์ , 18,900 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง
ความจุถังน้ายาเคมี 6.2 ลิตร
ความจุถังน้ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร
การสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร/ชั่วโมง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลาดับที่ 1.19) (รหัส
บัญชี 410400)
3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 17,000.- บาท ดังนี้
(1) จั ด ซื้ อ เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต จ านวน 2 เครื่ อ ง ๆ ละ 3,500.-บาท
เป็นเงิน 7,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- ใช้วัดความดันโลหิตที่ต้นแขน
- บันทึกข้อมูลได้ 60 ครั้ง
- แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
- มีหม้อแปลงไฟฟ้า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.24) (รหัส
บัญชี 410800)
(2) จัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักและวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย จานวน 1 เครื่อง
ราคา 7,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่า
กว่าคุณลักษณะ ดังนี้

-69- ช่างน้าหนักได้สูงสุด 300 ปอนด์ หรือ 136 กิโลกรัม
- สามารถชั่งน้าหนักและวัดไขมันได้ในเวลาเดียวกัน
- สามารถวิเคราะห์ไขมันด้วยหลักความต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (BIA)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหั ส 00221
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.24) (รหัส
บัญชี 410800)
(3) จัดซื้อกระเป๋าใส่ยา จานวน 1 ใบ ราคา 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้
ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410800)
4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉี ดหมึ ก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง (จัด ซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลัก ษณะพื้ นฐานครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200 X 1200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X 1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที
มี Interface แบบ 1 X Paraller หรือ 1 X USB 2.0 หรือดีกว่า
สามารถใช้ได้กับ A 4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83 ลาดับที่ 2.4) (รหัส
บัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

กองการศึกษา

เทศบาลตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

-71รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
เทศบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา
*****************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,569,374. - บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ 7,409,774.- บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 1,102,162.- บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,033,882.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงิ นเดือนประจาปี หรือเงิ นเพิ่ม อื่นที่ จ่า ยควบกับเงินเดือนแก่ พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตราก าลังก าหนด
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหั ส 00211)
(รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 68,280.- บาท ดังนี้
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 34,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)
2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 34,200.- บาท เพื่อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 840,324.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 670,908.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่กาหนด หรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากาลังพนักงานจ้าง
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหั ส 00211)
(รหัสบัญชี 220600)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 169,416.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองการศึกษา ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 3,693,088.- บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 102,348.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310300)

-722) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรือผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
(รหัสบัญชี 310400)
3) ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้ ง ไว้ 7,748.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร
พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310500)
4) ประเภทเงินช่วยเหลื อค่ ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310600)
1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,262,800.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าวัตถุโบราณประจาพิพิธภัณฑ์ ค่าจ้างครูสอนแอโร บิค
ค่าจ้างครูสอนราไท้เก็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 28,000.บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิ น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุ ง รั ก ษาหรื อ ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งหรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เช่ น วั ส ดุ ต่ า ง ๆ ยานพาหนะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จานวน
30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)
3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,517,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออื่นๆที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214 นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
(2) โครงการมอบประกาศนี ย บั ต รเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก เรี ย นศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ค่ า ข อ ง ข วั ญ เ กี ย ร ติ บั ต ร ร า ง วั ล เ งิ น ร า ง วั ล ค่ า เ ค รื่ อ ง อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ห รื อ อื่ น ๆ
ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึก ษา รหัส 00212) และนามาจากแผนพั ฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาการศึก ษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200

-73(3) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึ กษา งานศึก ษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214 และนามาจากแผนพัฒนา สามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลาดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)
(4) โครงการส่ ง เสริม การอ่ า นคั ม ภี ร์ อั ล กุ รอ่ า น ตั้ ง ไว้ 20,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น รหั ส 00263 และน ามาจาก
แผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
หน้า 57 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)
( 5 ) โ ค ร ง ก า ร พิ ธี ก า ร ท า ง ศ า ส น า ง า น ป ร ะ เ พ ณี ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น
ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ
เช่น งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ งานสมโภชหลวงปู่คง งานฮาซูรอ งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์
งานถื อ ศี ล กิ น เจ งานวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ งานวั น พ่ อ แหงชาติ งานวั น ออกพรรษา งานเมาลิ ด งานเข้ า สุ น นะห์
งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนิน งานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หน้ า 57 ล าดั บ ที่ 2)
(รหัสบัญชี 320200)
(6) โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการด าเนิ น งานตามโครงการ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วั ฒ นธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลาดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)
(7) โครงการจั ด การแข่ ง ขั น มหกรรมกี ฬ าจาบั ง เกมส์ ตั้ ง ไว้ 300,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา
ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานตาม
โครงการ เช่ น การแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอล การแข่ ง ขั น กี ฬ าตะกร้ อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าเปตอง การแข่ ง ขั น กี ฬ า
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของประชาชน และ/หรือ
ตามฤดูกาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกี ฬ าและนั น ทนาการ รหั ส 00262 และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นกี ฬ า
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 64 ลาดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

-74(8) โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกรณีที่ส่วนราชการ เอกชน
หรือเทศบาลตาบลกาแพงดาเนินการ ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
รหัส 00262 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจ หน้า 64 ลาดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)
(9) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุป กรณ์ กี ฬ า ได้แ ก่ ลูก ฟุ ตบอล วอลเลย์ บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้ แ ก่ ชุม ชน ทั้ ง 8 ชุ มชนตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุด หนุ น
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนามา
จากแผนพั ฒ นาสามปี ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นกี ฬ า นั น ทนาการ และการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ หน้ า 65
ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)
(10) โครงการสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ไว้
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จานวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)
(11) โครงการสอนแม่ดูแลลูก ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตาม
โครงการ ตั้ง จ่า ยจากเงิ น อุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลาดับที่ 10) (รหัสบัญชี 320200)
(12) โครงการตลาดนัดธรรมะ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตาม
โครงการ ตั้ง จ่า ยจากเงิ น อุดหนุนทั่ วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)
(13) โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพการออกก าลั ง กาย ตั้ ง ไว้ 72,000.-บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และ
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า
65 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

-754) ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น
ตั้งไว้ 647,800.- บาท ดังนี้
(1) ค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณาจัก รและนอกราชอาณาจัก ร เช่ น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี งานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี
320300)
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 627,800.-บาท ดังนี้
1. ค่ า อาหารเสริม (นม) ตั้ งไว้ 172,480.-บาท เพื่ อ จ่า ยเป็ นค่ า อาหารเสริม (นม)
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลาดับที่ 11) (รหัสบัญชี 320300)
2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 320,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรีย นและประถมศึ กษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพั ฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้าน
สาธารณสุข หน้า 63 ลาดับที่ 12) (รหัสบัญชี 320300)
3. ค่ า วัส ดุก ารศึ ก ษาเด็ ก ตั้ง ไว้ 70,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า สื่อ การเรี ย นการสอน
หุ่น แบบจาลอง วัสดุการศึก ษาอื่นที่จาเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
จานวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพั ฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลาดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320300)
4. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศู นย์ พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลาดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)
5. สนั บ สนุนกิ จกรรม/การด าเนินงานศูน ย์ พั ฒนาเด็ก เทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้ จานวน 20,000.-บาท และเงินอุ ดหนุนทั่วไป จานวน 30,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น หน้า 56 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี
320300)

-761.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,327,940.- บาท แยกเป็น
1) ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)
2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อน ถาดหลุม แก้วน้า ที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จานวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัส
บัญชี 330300)
3) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,122,940.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63
ลาดับที่ 13) (รหัสบัญชี 330400)
4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต สกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700)
5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเบนซิน
น้ามันก๊าด แก็สหุงต้ม ถ่าน น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 1,500.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน 1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี
330800)
6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึก
ข้ อ มู ล เทปบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตลั บ ผงหมึ ก แผ่ น กรองแสง กระดาษต่ อ เนื่ อ ง สายเคเบิ ล เมมบอร์ ด เมาส์ ฯลฯ
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ 20,000.-บาท และเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป 80,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)
7) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อกั๊ก
นักเรียน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211) (รหัสบัญชี 331200)
8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่ กั น ฟิ ล์ ม แผ่ น ซี ดี ม้ ว นวี ดี โ อ รู ป สี ขาว -ด า ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)
9) ประเภทวั ส ดุ อื่ น ๆ ตั้ ง ไว้ 3,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)
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1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,774,200.- บาท ดังนี้
1) อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่ เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263
และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึ กษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน้า 58 ลาดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)
2) อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจามัสยิดกลางกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้องถิ่น หน้า 58
ลาดับที่ 9) (รหัสบัญชี 610400)
3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลาดับที่ 7) (รหัสบัญชี 610400)
4) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดตั้ง
และส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริระดับอาเภอให้มีความยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ รหัส 00214 และนามาจากแผนพั ฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลาดับที่ 5) (รหัสบัญชี
610200) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน
5) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 1,604,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่ วไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพั ฒนาสามปี ตามยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒนา
ด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลาดับที่ 14) (รหัสบัญชี 330500)

-782. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 159,600.- บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 159,600.- บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 159,600.- บาท แยกเป็น
1) ค่าครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งไว้ 29,900.- บาท ดังนี้
(1) จั ด ซื้ อ ชั้ น วางเอกสารแบบล็ อ กเกอร์ 9 ชั้ น จ านวน 1 ตู้ เป็ น เงิ น 5,500.-บาท
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สาหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลาดับที่ 1.31) (รหัสบัญชี 410100)
(2)จั ด ซื้ อ ชั้ น วางสื่ อ ของเล่ น จ านวน 1 ชุ ด เป็ น เงิ น 6,000.-บาท (ราคาท้ อ งตลาด)
เพื่อใช้สาหรับวางสื่อของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหั ส 00211 และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลาดับที่ 1.32) (รหัสบัญชี 410100)
(3) จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้
สาหรับวางรองเท้ านักเรีย นศู นย์พั ฒนาเด็ก ของเทศบาลตาบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหั ส 00211 และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลาดับที่ 1.33) (รหัสบัญชี 410100)
(4) จั ด ซื้ อ ชั้ น วางเอกสารแบบเหล็ ก 4 ชั้ น จ านวน 1 ชุ ด เป็ น เงิ น 4,000.-บาท
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สาหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.28) (รหัสบัญชี 410100)
(5) จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ (ชั้นล่างเก็บเอกสารได้ ) จานวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.-บาท
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สาหรับวางโทรทัศน์ และเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.29) (รหัสบัญชี 410100)
(6) จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
เพื่อใช้สาหรับวางคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็ก ของเทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา รหั ส 00211 และน ามาจากแผนพั ฒ นาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.30) (รหัสบัญชี 410100)
(7) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6 จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)
แก่ พ นัก งานกองการศึ ก ษา เทศบาลตาบลก าแพง ตั้งจ่ ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึก ษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.26) (รหัสบัญชี 410100)

-79(8) จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2 จานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท
(ราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลาดับที่ 1.25) (รหัสบัญชี 410100)
2) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,500.- บาท ดังนี้
(1) จั ด ซื้ อ ตู้ ล าโพงขยายเสี ย งแบบพกพา จ านวน 1 ตู้ เป็ น เงิ น 3,500.-บาท
(ราคาท้องตลาด ) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 82 ลาดับที่ 1.34) (รหัสบัญชี 410600)
(2) ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งเสี ย งชุ ด เล็ ก แบบตั้ ง พื้ น พร้ อ มไมค์ ล อย จ านวน 1 ชุ ด เป็ น เงิ น
5,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนามาจาก
แผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 82 ลาดับที่ 1.35) (รหัสบัญชี 411600)
3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 กล้อง เป็นเงิน 9,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) เพื่อ
ใช้ในงานของกองการศึกษา เทศบาลตาบลกาแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และ
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารหน้า 81 ลาดับที่ 1.27) (รหัสบัญชี
410700)
4) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 112,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
กระแสไฟฟ้า จานวน 34 เครื่อง ๆ ละ 3,300.-บาท เป็นเงิน 112,200.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้สารองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลตาบลกาแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และ
นามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83 ลาดับที่ 2.5) (รหัสบัญชี
411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
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