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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
....................................... 

ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก าแพง 

  บัดนี้  ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี พ.ศ.2555  ต่อสภาเทศบาลอีกคร้ัง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ดังต่อไปนี้ 

  1.  สถานะการคลัง 
       ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้ จ านวน 7,452,496.44.- บาท และสะสม  
ไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจ านวน 2,600,955.60.-บาท ท าให้ฐานะการคลังของเทศบาล   
มั่นคงพอสมควร 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปัจจุบัน 

      การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนัก ท าให้รัฐบาล                   
ไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลต าบลก าแพงก็สามารถด าเนินโครงการ /
กิจกรรม ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  มีเพียงบางโครงการ /กิจกรรมเท่านั้น                  
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ในโอกาสต่อไปคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทศบาล              
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปอีก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุข                  
ของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนรวมต่อไป 
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2.1 ประมาณการรายรบั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ประเภทรายรบั  รบัจรงิ   ประมาณการรายรบั  ประมาณการรายรบั หมายเหต ุ

   ป ี2553   ป ี2554  ป ี2555   

รายไดจ้ดัเกบ็เอง         

หมวดภาษอีากร        

ภาษจีดัเกบ็เอง        

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 2,220,948.10   2,050,000.00  2,150,000.00   

ภาษปี้าย 352,663.40      330,000.00  350,000.00   

ภาษบี ารงุท้องที ่ 42,381.79        40,000.00  45,000.00   

รวมภาษจีดัเกบ็เอง 2,615,993.29   2,420,000.00  2,545,000.00   

ภาษจีดัสรร        

ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,286,410.37   1,200,000.00  1,200,000.00   

ภาษมีูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผน  11,822,715.65  10,006,900.00  10,996,000.00   

ภาษธีุรกิจเฉพาะ        1,865.82       5,000.00  5,000.00   

ภาษสีุรา      713,101.85       653,000.00  720,000.00   

ภาษสีรรพสามิต  1,931,338.45   1,761,000.00  1,700,000.00   

ค่าธรรมเนยีมจดสิทธิและนิติกรรมที่ดนิ 24,309.00       22,000.00  22,000.00  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 36,205.14        43,000.00  35,000.00   

ค่าภาคหลวงแร ่ 32,124.58        10,000.00  30,000.00   

อากรรังนกอีแอ่น 40,751.30        50,000.00  20,000.00   

รวมภาษจีดัสรร 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    

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรบัและใบอนญุาต        

ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสรุา      1,649.00  1,000.00  1,000.00   

ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตการพนัน                -              200.00  200.00   

ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย  578,990.00      550,000.00  570,000.00   

ค่าธรรมเนยีมปิดปา้ยโฆษณา       2,400.00         2,000.00  2,500.00   

ค่าธรรมเนยีมควบคุมอาคารและใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร  12,488.50  12,000.00  12,000.00   

ค่าธรรมเนยีมหนงัสือรับรองจัดต้ังสถานที่จ าหน่าย/สะสมอาหาร 32,800.00  

       

30,000.00  30,000.00   

ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 

        

2,970.00         3,000.00  3,500.00   

ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อบงัคับ  10,800.00        10,000.00  5,000.00   

ค่าปรับผิดสัญญา        3,322.50         5,000.00  5,000.00   

ค่าปรับผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก 44,700.00        50,000.00  35,000.00   

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนา่ยหรือสะสมอาหาร      4,500.00     3,500.00  3,500.00   

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในที่หรือทางสาธารณะ    6,000.00         4,000.00  30,000.00   

ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ       62,900.00       60,000.00  60,000.00   

ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม        1,450.00         1,500.00  1,500.00   

ค่าใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสยีง 

        

3,080.00          3,000.00  3,000.00   

ค่าใบอนุญาตให้เขา้ขายของในตลาด   56,550.00         50,000.00   



59,000.00  

รวมหมวด 824,600.00      794,200.00  812,200.00   
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ประมาณการรายรบั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555     

ประเภทรายรบั  รบัจรงิ   ประมาณการรายรบั  ประมาณการรายรบั หมายเหต ุ

   ป ี2553   ป ี2554  ป ี2555   

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ        

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

    

124,934.54  150,000.00  50,000.00   

เงินปันผลโรงพิมพ ์

               

-    

             

250.00  250.00   

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่  160,150.00  

       

160,000.00  100,000.00   

ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ   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   

ค่าเช่าแผงขายสินค้า 1,718,160.00  

     

2,280,350.00  2,100,000.00   

ค่าห้องน้ า-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาล 

      

12,000.00  

          

36,000.00  42,000.00   

รวมหมวด 2,588,583.75  3,201,600.00  3,246,550.00   

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและเทศพาณชิย์        

เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล     455,176.65  

       

990,000.00  550,000.00   

รวมหมวด     455,176.65  

       

990,000.00  550,000.00   

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็        

เงินที่มผีู้อทุิศให ้     39,723.10  

         

30,000.00  30,000.00   

ค่าขายแบบแปลน 

                  

-    

         

10,000.00  5,000.00   

รายได้จากผู้เข้าชมศูนย์ศิลปะ       3,080.00  

           

2,000.00  2,000.00   

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 

                   

-    

                     

-     -    

ค่าบ ารุงการศึกษา      24,225.00  

           

1,000.00   -    

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  

    

202,240.00  

       

180,000.00  200,000.00   

รวมหมวด    269,268.10  

      

223,000.00  237,000.00   

รวมรายได ้ 5 หมวด 22,642,443.95  

  

21,379,700.00  22,118,750.00   

รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุให ้อปท.         

หมวดเงนิอดุหนนุ         

เงินอุดหนุนทัว่ไป 12,743,514.00  

   

18,650,300.00  17,638,550.00   



เงินอุดหนุนทัว่ไป (ไทยเข้มแข็ง) 4,845,000.00  -             -      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 1,797,000.00  -    -      

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชพีคนพิการ 59,500.00  -           -      

เงินอุดหนุนทัว่ไป (อาหารกลางวัน) 341,900.00  -              -      

รวมหมวด 19,786,914.00  18,650,300.00  17,638,550.00   

รวมทัง้สิน้ 42,429,357.95  40,030,000.00  39,757,300.00   
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2.2  รายจา่ยตามแผนงาน 

        

ดา้น/แผนงาน จา่ยจรงิ ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต ุ    

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555      

1.  ดา้นบรหิารงานทัว่ไป 
        

   

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

12,437,319.03    

11,349,541  

  11,894,331    

 
 

 

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    

212,002.00  

      

258,000  

      

215,000  

  

 
 

 

2.  ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม 
        

   

     2.1 แผนงานการศึกษา 

 5,941,105.07      

6,273,274  

    

6,142,374  

  

 
 

 

     2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

  

7,283,862.41  

    

4,387,448  

    

5,855,607  

  

 
 

 

     2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

    

575,674.91  

      

385,000  

      

140,000  

  

 
 

 

     2.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

    

152,454.00  

    

1,040,000  

       

435,000  

  

 
 

 

     2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

  1,928,142.35      

1,655,000  

     

1,877,000  

  

 
 

 

           และนันทนาการ 
        

   

3.  ดา้นเศรษฐกจิ 
        

   

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

7,960,043.16  

    

9,731,088  

    

9,731,197  

  

 
 

 

     3.2 แผนงานการเกษตร 

   148,310.00        

165,000  

      

160,000  

  

 
 

 

     3.3 แผนงานการพาณิชย ์

      

13,319.80  

        

30,000  

        

30,000  

  

 
 

 

4.  ดา้นการด าเนนิงานอืน่ 
        

   

     4.1 แผนงานงบกลาง 

  

5,540,704.89  

    

4,555,649  

    

3,276,791  

  

 
 

 

รวมทัง้สิน้ 

42,192,937.62   

39,830,000  

 

39,757,300  
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2.3  รายจา่ยตามหมวดรายจา่ย 

        

ดา้น/แผนงาน จา่ยจรงิ ประมาณการ ประมาณการ หมายเหต ุ    

  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555      

รายจา่ยประจ า 
          

1.  รายจา่ยงบกลาง 

   

5,540,704.89  

    

4,555,649  

    

3,276,791  

  

 
 

 

2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

   

6,544,022.88  

    

6,730,110  

    

8,244,702  

  

 
 

 

3.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

   

5,462,872.93  

    

5,750,160  

    

5,735,616  

  

 
 

 

4.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

 

13,632,453.94  

  13,613,061    12,951,891    

 
 

 

5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

   

1,526,490.57  

     

1,643,000  

     

1,643,000  

  

 
 

 

6.  หมวดเงินอุดหนุน 

   

2,137,914.91  

     

1,754,600  

     

2,330,700  

  

 
 

 

7.  รายจ่ายอื่น 

    

258,517.50  

                

-    

                

-    

  

 
 

 

รายจา่ยเพือ่การลงทนุ 
           

1.  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   

7,089,960.00  

    

5,983,420  

    

5,574,600  

  

 
 

 

รวมทัง้สิน้ 

42,192,937.62   

40,030,000  

 

39,757,300  

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 

 

 

 



ของ 
 

 

 

 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2555 

ของเทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

---------------------------------------------- 
หลักการ 

 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      ยอดรวม      39,757,300  บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 

 1.  ด้านบริหารทั่วไป           
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม     11,894,331    บาท 

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม          215,000    บาท 

 2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  2.1  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม       6,142,374    บาท 

  2.2  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม       5,855,607    บาท 
  2.3  แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม          140,000    บาท 

  2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม          435,000    บาท 

  2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม        1,877,000   บาท 



 3.  ด้านเศรษฐกิจ 
  3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   ยอดรวม        9,731,197   บาท 

                             3.2  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม           160,000   บาท 

  3.3  แผนงานการพาณิชย ์   ยอดรวม             30,000   บาท 

4.  ด้านการด าเนินงานอื่น  

  4.1  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม        3,276,791   บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล                                          ยอดรวม   8,937,972.85  บาท   

เหตุผล 

    เพื่อใช้ในการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้     
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ( พ.ศ.2555-2557)  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

 

********************************** 
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ของเทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

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

  โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 อาศัยอ านาจ                      
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลก าแพง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2555” 

  ข้อ  2  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
39,757,300 บาท  โดยรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
                           ข้อ  4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

             ด้านบริหารท่ัวไป  
             1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  11,894,331  บาท     
             2.   แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม       215,000  บาท    

              ด้านบริการชุมชนและสังคม  



             1.   แผนงานการศึกษา   ยอดรวม   6,142,374  บาท 
             2.   แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม    5,855,607  บาท       
                                      3.   แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม       140,000  บาท      
             4.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม       435,000  บาท      
             5.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ยอดรวม    1,877,000  บาท      
                                           นันทนาการ 

           ด้านการเศรษฐกิจ 
           1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          ยอดรวม    9,731,197  บาท   

                                        2.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม       160,000  บาท          
              3.  แผนงานการพาณิชย ์   ยอดรวม         30,000  บาท             
                                       ด้านการด าเนินงานอื่น 

                                       1.  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม    3,276,791  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 การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
     ข้อ  7  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

 

 

     (ลงชื่อ).................................................. 
                                                                                         (นายวิชิต     แซ่ลิ่ม) 
                                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

 

 

 

 
เห็นชอบ 

 

 

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



                         (..................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................. 
                   ................/.........................../................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 

 

 

 

ของ 
 

 

 

 



เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

 

 
-  ประมาณการรายรับ 

-  รายจ่ายตามแผนงาน 

-  รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

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

ก.  รายได้ภาษีอากร 
     1.  หมวดภาษีอากร   รวม   17,273,000   บาท   แยกเป็น 

   1.1  ภาษีบ ารุงท้องที่      จ านวน  45,000  บาท   
ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 
  1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       จ านวน  2,150,000  บาท 

 ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

 1.3  ภาษีป้าย        จ านวน  350,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 
 1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม       จ านวน  12,196,000 บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

 1.5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  5,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 1.6  ภาษีสุรา       จ านวน  720,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

 1.7  ภาษีสรรพสามิต      จ านวน  1,700,000 บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง 
 1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  22,000  บาท  



ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
 1.9  ค่าอากรภาคหลวงปิโตเลียม     จ านวน  35,000 บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง  
 1.10  ค่าอากรภาคหลวงแร่     จ านวน  30,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

 1.11  ค่าอากรรังนกอีแอ่น      จ านวน  20,000  บาท 
ค าชี้แจง   ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่ เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง 
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  ข.  รายได้ท่ีมิใช้ภาษีอากร 
        2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม  812,200  บาท    แยกเป็น 

 2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา   จ านวน    1,000       บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
  

                          2.2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน    จ านวน      200       บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

  

                           2.3  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนและใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร   จ านวน  12,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

  

                           2.4  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหาร   
                    จ านวน  30,000  บาท    
ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

  

                  2.5  ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั้งป้าย แผ่นประกาศ แผ่นปลิว เพื่อการค้า หรือไม่เป็นการค้า 
                     จ านวน  2,500  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

  

                            2.6  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร   จ านวน  3,500  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

  

                  2.7  ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย   จ านวน  570,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 

  



                           2.8  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   จ านวน  35,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระท าผิดน้อยลง 
  

                           2.9  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ   จ านวน  5,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระท าผิดน้อยลง 

  

                 2.10  ค่าปรับผิดสัญญา      จ านวน  5,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

   

                          2.11  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  60,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
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2.12  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า   
                      จ านวน  3,500  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

 

 2.13  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  จ านวน  30,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น 
  

                           2.14  ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน    จ านวน      -      บาท 

ค าชี้แจง                     - 

  

                           2.15  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน  3,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

  

             2.16  ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด    จ านวน  50,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง 

  

                         2.17  ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม     จ านวน  1,500  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

 

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  รวม  3,246,550  บาท  แยกเป็น 

 3.1  ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล     จ านวน     -       บาท 

ค าชี้แจง   -  

 

 3.2  ค่าเช่าอาคารสถานที่      จ านวน  100,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าอาคารสถานที่น้อยลง 

  



 3.3  ค่าเช่าทรัพย์สิน      จ านวน  167,500  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
 

 3.4  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร     จ านวน  50,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยลง 

  

 3.5  ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.     จ านวน  26,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.เพิ่มขึ้น 
 

 3.6  ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์     จ านวน  250  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 
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 3.7  ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ      จ านวน  760,800  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทิ้งขยะเพิ่มขึ้น 
 

 3.8  ค่าเช่าแผงขายสินค้า      จ านวน  2,100,000  บาท 
ค าชี้แจง   ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะมีผู้เช่าแผงขายสินค้าน้อยลง 
 

 3.9  ค่าห้องน้ า - ห้องส้วมตลาดสด    จ านวน      42,000 บาท 
ค าชี้แจง   ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดเก็บเพิ่มขึ้น 
 

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            รวม   787,000   บาท   แยกเป็น 

 4.1  เงินที่มีผู้อุทิศให้      จ านวน  30,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

 

 4.2  ค่าขายแบบแปลน      จ านวน  5,000  บาท    
ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนน้อยขึ้น 

 

 4.3  ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร    จ านวน      -       บาท 
ค าชี้แจง   -  
 

 4.4  รายได้จากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู   จ านวน  2,000  บาท   
ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว 

 

 4.5  ค่าบ ารุงการศึกษา      จ านวน      -     บาท 

ค าชี้แจง   -  
 

 4.6  เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล    จ านวน  550,000  บาท 
ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับเงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนานุบาลน้อยลง 



 

 4.7  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      จ านวน  200,000  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 

 

ค.   เงินช่วยเหลือ 
       5.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  รวม   17,638,550  บาท   
 5.1  เงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน  17,638,550  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ ากว่าปีที่แล้ว เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยลง 

 

 5.2  เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์     จ านวน          -        บาท 
ค าชี้แจง  - 

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น  39,757,300  บาท   

**************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.  เพื่อให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไป 

                   ด้วยความรวดเร็ว 
 3.  เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป  
                   อย่างมีประสิทธิภาพ 

              4.  เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.  เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

งานท่ีท า 
 1.  บริหารงานบุคคล เช่น ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 

 2.  การด าเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 
 3.  จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดท างบประมาณ 

 4.  ประชาสัมพันธ์ จัดท าประกาศต่าง ๆ  
 5.  จัดท านิติกรรมต่าง ๆ 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัด    งบประมาณ    9,737,291    บาท 

 2.  กองคลัง    งบประมาณ    2,157,040    บาท 
  

  
รวมงบประมาณ    11,894,331   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 
งาน 

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารทั่วไป 
 

3,552,650 704,250 3,605,791 1,643,000 26,500 - 165,100 9,697,291 ส านักปลัด 00111 

 1,205,532 373,308 258,200 - - - 6,000 1,843,040 กองคลัง 00111 

2.  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

- - 40,000 - - - - 40,000 ส านักปลัด 00112 

3.  งานบริหารงานคลัง 
 

- - 314,000 - - - - 314,000 กองคลัง 00113 

รวม 4,758,182 1,077,558 4,217,991 1,643,000 26,500 - 171,100 11,894,331   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการบริหารท่ัวไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อรักษาอาคาร  สถานที่ราชการ 
 2.  เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

งานท่ีท า 
 1.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 2.  งานเทศกิจ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 1.  ส านักปลัด    งบประมาณ    215,000    บาท 
  

 

     รวมงบประมาณ    215,000   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารท่ัวไป   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 
 

- - 175,000 - - - - 175,000 ส านักปลัด 00121 

2.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
     และระงับอัคคีภัย 
 
 
 
 

- - 40,000 - - - - 40,000 ส านักปลัด 00123 

รวม - - 215,000 - - - - 215,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม   แผนงานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษา อบรม เตรียมความพร้อมทั้ง 
                  ร่างกายจิตใจ และสังคม 

 2.  เพื่อเตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา 
 3.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
               
งานท่ีท า 
 1.  การส่งเสริมความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองการศึกษา    งบประมาณ    6,142,374   บาท 

  

   

 

รวมงบประมาณ    6,142,374   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา 
 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 

1,102,162 840,324 1,548,288 - 1,604,200 - 159,600 5,254,574 กองการศึกษา 00211 

2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 

- - 797,800 - - - - 797,800 กองการศึกษา 00212 

3.  การศึกษาไม่ก าหนดระดบั 
 
 

- - 80,000 - 10,000 - - 90,000 กองการศึกษา 00214 

รวม 1,102,162 840,324 2,426,088 - 1,614,200 - 159,600 6,142,374   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้บริหารด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              2.  เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 3.  เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข 

               
งานท่ีท า 
 1.  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง 
 2.  เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข 
 3.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ    5,855,607   บาท 

  

   

 

รวมงบประมาณ     5,855,607    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
     สาธารณสุข 
 

1,083,327 2,194,524 2,281,856 - - - 89,900 5,649,607 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

00221 

2.  งานบริการสาธารณสุขและ 
     งานสาธารณสุขอื่น 
 
 
 
 

- - 126,000 - 80,000 - - 206,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

00223 

รวม 1,083,327 2,194,524 2,407,856 - 80,000 - 89,900 5,855,607   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 

              2.  เพื่อด าเนินการให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย  และสถานที่พักผ่อนของเด็ก เยาวชนและ      
                   ประชาชนทั่วไป 

 3.  เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน 

              4.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
               
งานท่ีท า 
 1.  การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง 
 2.  จัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย 
 3.  เก็บข้อมูล วางแผนวิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน 

 4.  บริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 1.  กองช่าง    งบประมาณ     100,000    บาท 
2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ       40,000    บาท 

  

   

 
รวมงบประมาณ     140,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริหารชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

งาน 
เงินเดือน

ค่าจ้างประจ า 
ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานไฟฟ้าถนน 
 
 
 

- - - - 100,000 - - 100,000 กองช่าง 00242 

3.  งานบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 

- - 40,000 - - - - 40,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

00245 

รวม - - 40,000 - 100,000 - - 140,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
                   และครอบครัว 
              2.  ส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหาร และขนมพื้นเมืองหรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่ 
                   แพร่หลายและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 

              3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น   
              4.  รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบายของยาเสพติด/โรคเอดส์   
 

งานท่ีท า 
 1.  จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

 2.  จัดงานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารขนมพื้นเมือง 
 3.  จัดการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชน 

  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัด    งบประมาณ     160,000   บาท 

 2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ     275,000   บาท 

  
  

   

รวมงบประมาณ     435,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานส่งเสริมและสนับสนุน 
     ความเข็มแข็งของชุมชน 
 
 

- - 160,000 - - - - 160,000 ส านักปลัด 00252 

 
 
 
 

- - 225,000 - 50,000 - - 275,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

00252 

รวม - - 385,000 - 50,000 - - 435,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียงได้มีการออกก าลังกายด้วยการ 
       เล่นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย 
              2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3.  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
                
งานท่ีท า 
 1.  จัดโครงการแข็งขันกีฬาในเขตเทศบาล 

 2.  จัดโครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 3.  สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนสถาบันศาสนาในเขตเทศบาล 

 4.  สนับสนุนและปรับปรุงสถานที่ท าศาสนาพิธีให้ประชาชนในเขตเทศบาล 

 5.  ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัด    งบประมาณ       450,000    บาท 
 2.  กองการศึกษา    งบประมาณ    1,427,000    บาท 
  
   

รวมงบประมาณ    1,877,000   บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

- - 250,000 - - - - 250,000 ส านักปลัด 00262 

 
 

- - 772,000 - - - - 772,000 กองการศึกษา 00262 

3.  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

- - 495,000 - 160,000 - - 655,000 กองการศึกษา 00263 

2.  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม 
     การท่องเที่ยว 
 

- - 200,000 - - - - 200,000 ส านักปลัด 00264 

รวม - - 1,717,000 - 160,000 - - 1,877,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง 
              2.  เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 3.  เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน 

                
งานท่ีท า 
 1.  งานโครงสร้างพื้นฐานและงานบริหารทั่วไปด้านช่าง 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองช่าง   งบประมาณ    9,731,197    บาท 
  
   

รวมงบประมาณ     9,731,197     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งาน 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
     อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

1,301,031 1,623,210 952,956 - - - 47,000 3,924,197 กองช่าง 00311 

2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

- - 400,000 - 300,000 - 5,107,000 5,807,000 กองช่าง 00312 

รวม 1,301,031 1,623,210 1,352,956 - 300,000 - 5,154,000 9,731,197   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสรมิเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

  2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีตลาดรองรับผลผลิตที่ถาวร 
 3.  เพื่อให้เกิดการท างานเป็นกลุ่มอาชีพ มีความสามัคคี               
 

งานท่ีท า 
 1.  จัดระบบ แยกประเภทกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการส่งเสริมและสนับสนุน 

2.  ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา น าทัศนศึกษาดูงานเพิ่มความรู้ 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองช่าง   งบประมาณ    160,000    บาท 

  

   

รวมงบประมาณ     160,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

   ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร 
 

 
งาน 

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

- - 160,000 - - - - 160,000 กองช่าง 00321 

รวม - - 160,000 - - - - 160,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้มีตลาดสดที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค 

  2.  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 
 3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น             
 3.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย            
งานท่ีท า 
 1.  พัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัย 

2.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด 

  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ   30,000   บาท 

  

   

รวมงบประมาณ     30,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ  การพาณิชย์ 
 

 
งาน 

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งานตลาดสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 30,000 - - - - 30,000 กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

00333 

รวม - - 30,000 - - - - 30,000   

 

 

 



-36- 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง 

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

รายจ่ายตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2.  เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอ่ืนใดเป็นไปตาม 

     เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3.  เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
 

งานท่ีท า 
 1.  บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก 

2.  ตั้งเงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.  ส านักปลัด    งบประมาณ   1,234,000  บาท 

 2.  กองคลัง    งบประมาณ   2,042,791  บาท 

 
   

รวมงบประมาณ    3,276,791     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้านการด าเนินงานอื่น   แผนงานงบกลาง 
 

 
งาน 

 

เงินเดือน
ค่าจ้างประจ า 

 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

ค่าตอบ 
แทนใช้สอย
และวัสด ุ

ค่า
สาธารณูปโภค 

 
เงินอุดหนุน 

 
รายจ่ายอื่น 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
รวม 

หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ 

 

รหัสบัญช ี

1.  งบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - 1,234,000 ส านักปลัด 00411 

- - - - - - - 2,042,791 กองคลัง 00411 

รวม - - - - - - - 3,276,791   





 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
ของ 

 
ส านักปลัด 

 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
ของเทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส านักปลัด 

********************************** 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  11,796,291.-  บาท  แยกเป็น 
1.   งบกลาง ตั้งไว้  1,234,000.-  บาท  แยกเป็น   
       1.1  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว ้  234,000.-  บาท   

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตั้งไว้  30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เกี่ยวกับการจราจรของเทศบาล  และจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้กับสถานีต ารวจภูธรละงู 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 จ านวน 68,000.-บาท
และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 136,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 68 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100) 

1.2  เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้  1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น              
และในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 197,290.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 802,710.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000) 

2.   รายจ่ายประจ า   ตั้งไว้  10,397,191.-บาท  แยกเป็น 
       2.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้ 3,552,650.- บาท แยกเป็น  

2.1.1   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้  2,197,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี  หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรือตามที่กรอบอัตราก าลัง 3 ปี ก าหนด       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)  

2.1.2 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล  ตั้งไว้  579,600 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน                                                                        
เงินประจ าต าแหน่งและ/หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                     
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100) 
              2.1.3   ประเภทค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้ 330,370.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี   
หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง  แก่ลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร                         
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400) 
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 2.1.4   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  ตั้งไว้  187,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
            1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.-

บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 
210200) 

             2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ตั้งไว้        
67,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส
บัญช ี210200) 

2.1.5   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้  258,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
             1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น                        
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลัด ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200) 
             2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้ 11,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม                  
การครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร                    
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500) 
             3 )  เ งินค่ าตอบแทนพิ เศษ   ตั้ ง ไว้  1 20 ,000 . -บาท เพื่ อจ่ าย เป็น เงินค่ าตอบแทนพิ เศษ                                
แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                      
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210300) 
              4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  ตั้งไว้  67,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป        รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200) 
              5) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  51,000.-บาท เพื่อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่
พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200) 

2.2   หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้  704,250.- บาท  แยกเป็น  
                2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว ้578,250.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ก าหนดหรืองานทั่วไปและ / หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง
ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 
220700) 
  2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 126,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง                           
ของส านักปลัด 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  ตั้งไว ้ 1,692,791.-บาท แยกเป็น   

1)  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,242,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 อัตรา   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จ านวน 414,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 828,000.-บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 531000)                      

2)   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัย  ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นคร้ังคราว เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)   

3)   ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจ า
สภาฯ กรรมการวิสามัญประจ าสภาคณะต่างๆ 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 
ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                           
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  ลูกจ้างประจ า หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600) 
 

2.3.2    ค่าใช้สอย   ตั้งไว ้ 2,121,000.- บาท แยกเป็น 
     1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้ 160,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ  

เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจัดท าวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน   
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าเช่า เคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ                                          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100) 
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    2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น  วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ- เก้าอ้ี เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 
320400) 
                  3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,241,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย     
ต่างๆ ดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันส าคัญของชาติ งานประเพณี และงานอื่นๆ  ตั้งไว้  30,000.-
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบ
เลี้ยงในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันส าคัญของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200) 

(2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ ตั้งจ่ายจาก              
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200) 

(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ      
ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ                  
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป                                           
รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200) 

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย        
และวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 72 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 

 (5) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                               
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รหัส 00264 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 90 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

 (6) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล  ตั้งไว้                                      
50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่  จัดท าตู้รับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนประจ า
ชุมชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดท าแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการด าเนินงานของเทศบาล
เป็นต้น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 25,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,000.- บาท  
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(7)  โครงการจัดประชุมประจ าเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน         
การประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล   ตั้งไว้  20,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม   และค่าบริการ
อ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในด้าน
ต่างๆของเทศบาล  ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน  การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากลุ่ม 
ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน  สมาชิกอปพร . กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 73 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200) 

(8) โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน  ตั้งไว้                   
40,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการด าเนินงานตาม
โครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม ส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน)  การประชุม
ของกลุ่ม ชุมชน  คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการด าเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่ม
ชุมชน  ชมรมต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000.- บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 72 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(9)  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา ค่าเคร่ือง
อุปโภคบริโภค  ค่าของขวัญของรางวัล  เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงดุริยางค์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรด 
หรือค่าใช้จ่าย อ่ืนที่จ า เป็นในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล  กีฬาตะกร้อ  กีฬาเปตอง                            
กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ  รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์               
การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 67 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 
   (10) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น  ตั้งไว้ 175,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างยามท้องถิ่น                      
ในการเฝ้าอยู่ เวรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล  เช่น บริเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรือบริเวณอ่ืน ๆ                                 
ที่ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 75,000.- บาท                            
และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง                     
การบริหาร หน้า 88 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(11) โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตั้งไว้  40,000.- บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของ  นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 76 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 
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   (12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล  ตั้งไว้  16,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ค่าจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 77 ล าดับที่ 
2) (รหัสบัญชี 320200) 
   (13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล   ตั้งไว้  5,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73  ล าดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200) 

 (14)  โครงการฝึกอบรมทบทวนด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่                                            
อปพร.เทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัย                               
และบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ล าดับ 2) (รหัสบัญชี 320200) 

(15)  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด า เนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน                                          
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 75 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)                               

(16) โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง                          
ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 77 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี 
320200) 

(17)  โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง  ตั้งไว้  100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 67 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)                               

 (18)  โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  ตั้งไว้  5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินงานจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 
ล าดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200) 
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(19)  โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้ าเสียชุมชน)  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 
00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 71ล าดับที่ 1) 
(รหัสบัญชี 320200) 

(20)  โครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน  ตั้งไว้  30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการด าเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ล าดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)                 

4)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   ตัง้ไว้ 
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 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน              
ค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ  ตั้งไว้ 250,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 
100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300) 
   (2)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้ 270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                      
ของเทศบาลต าบลก าแพง ได้แก่ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล / แทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ล าดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)  
       2.3.3   ค่าวัสดุ     ตั้งไว ้657,000.- บาท  แยกเป็น   
    1) ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ                           
ยางลบ แฟ้ม  ซอง ตรายาง  ธงชาติฯลฯ  เพื่อใช้ในงานประจ าปกติหรืองานที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                   
จ านวน 70,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100) 
    2)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด               
มุ้ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย  ชาม  ช้อน  แก้วน้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 17,000.- บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300) 
                        3)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้  80,000.-บาท เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอร่ี      
ยางนอก  ยางใน  หม้อน้ า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 40,000.- 
บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 330700) 

 



-46- 
 

    4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้ 230,000.-  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเบนซิล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป                   
จ านวน 150 ,000 . -บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารงานทั่ วไป รหัส  00111 )                                                
(รหัสบัญชี 330800) 

    5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้ 80,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก  กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 50,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331400) 

    6)  ประเภทวัสดุดับเพลิง  ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ าดับเพลิง                      
ท่อส่งน้ าดับเพลิง 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  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100) 

       8) ประเภทวัสดุอื่นๆ  ตั้งไว้ 10,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน    
แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 331700) 

2.4   หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั้งไว ้1,643,000.-  บาท  แยกเป็น 
   2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า  ตั้งไว้ 1,200,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล
ต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 500,000 .-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 700,000 .-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340100)   
 

 2.4.2 ประเภทค่าน้ าประปา  ตั้งไว้  341,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของเทศบาลต าบล
ก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 141,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 200,000.-บาท  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340200) 

  2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้  40,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของเทศบาล
ต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300) 

  2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์   ตั้งไว้ 35,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) 
(รหัสบัญชี 340400)    
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2.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งไว้ 27,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหาร
ทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลก าแพง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 17,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340500) 

2.5 หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  26,500.-  บาท   
   2.5.1 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอละงู  ตั้งไว้  10,000.- บาท เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรม             
รัฐพิธี-ราชพิธี ของอ าเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร งาน
ทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74         
ล าดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610200) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน  
                    2.5.2 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอละงู  ตั้งไว้ 16,500.-บาท เพื่อใช้ในโครงการอ านวยการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส  00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน 

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ 165,100.- บาท   
 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้  165,100.- บาท 
  3.1.1 ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้  165,100.- บาท  

1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เคร่ืองยนต์เก่า ขนาดไม่ต่ ากว่า 2,500 ซีซี  จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เปลี่ยนเคร่ืองรถยนต์ที่ช ารุด   
ซึ่งเกิดจากการใช้งานมานาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 
1.38) (รหัสบัญชี 410300) 

2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว ้39,000.- บาท ดังนี้  
    (1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร  ย่านความถี่ 245 MHz จ านวน 1 เคร่ือง 

ราคา 15,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ล าดับที่ 1.6) (รหัสบัญชี 410600) 

    (2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนคออ่อนแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 8 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท 
เป็นเงิน 24,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของห้องประชุมเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุ
หนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนา   
สามปี   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 79 ล าดับที่ 1.15) (รหัสบัญชี 410600) 

 



-48- 
 
3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 29,500.- บาท ดังนี ้
     (1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 24,000.-

บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่า
คุณลักษณะ ดังนี้ 

 -  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI  Lumens 
 - สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 
ล าดับ 1.3)   (รหัสบัญชี 410700) 

     (2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดขาตั้ง จ านวน 1 จอ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อย
กว่า 100 นิ้ว  ราคา 5,500.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ล าดับ 1.4) (รหัสบัญชี 410700) 

4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  6,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,300.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานส านักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ 
ดังนี ้
            - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 
            - สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป       รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83         
ล าดับ 2.1) (รหัสบัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 

5) ประเภทครุภัณฑ์อื่น  ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ขยาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เคร่ือง  (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ล าดับ 1.7) (รหัสบัญชี 411700) 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

ของ 
 
 

กองคลัง 
 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
ของเทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานกองคลัง 

************************************** 
 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ท้ังสิ้น  4,199,831.-   บาท  แยกเป็น 
1.   งบกลาง  ตั้งไว้ 2,042,791.- บาท      

1.1   ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย   ตั้งไว้ 989,300.- บาท  
 1.1.1  ค่าดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล                  

เทศบาลต าบลก าแพง  ตั้งไว้ 471,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 271,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100) 
  1.1.2  ค่าช าระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตั้งไว้ 518,000.-บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน  318,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)  

1.2   รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว้  1,053,491.- บาท   
1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตั้งไว้ 430,000.- บาท ในอัตรา                 

ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่รวมเงินอุดหนุน 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 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   ตั้งไว้ 33,491.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมาตั้งจ่ายจากเงิน                 
รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100) 
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2.    รายจ่ายประจ า    ตั้งไว้  2,151,040.-บาท  แยกเป็น 
2.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้  1,205,532.-บาท  แยกเป็น 

2.1.1   ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  1,146,732.- บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีหรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  ตามที่กรอบอัตราก าลังก าหนด  ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100) 

2.1.2   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้  58,800.- บาท ดังนี ้  
            1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200) 

    2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  16,800.- บาท เพื่อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ            
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ      

หน้าที่ตามภารกิจที่ก าหนด หรืองานทั่วไป หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง  หรือตามกรอบอัตราก าลั ง
พนักงานจ้างก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป             
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) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  ตั้งไว้ 30,000.- บาท                       
เพื่อ   จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล  
เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นคร้ังคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                             
งานบรหิารงานคลัง 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  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มี     
สิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) 
(รหัสบัญชี 310400)   
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     4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้ 18,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร
พนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป รหสั 00111) (รหัสบัญชี 310500) 

            5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้ 45,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่า
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  
เข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนต่างๆ   ค่าบริการรับใช้   ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ    
ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000.- บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส 
320100) 
  2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่า                              
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400) 

       3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 26,000.- บาท   เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
                                               (1)  โครงการคืนก าไรแก่ผู้เสียภาษีภายในก าหนด  ตั้งไว้  6,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใบประกาศ หรือโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการช าระภาษีอย่างสม่ าเสมอ
ตามความเหมาะสม ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า  86  ล าดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200) 
   (2)   โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี  ตั้งไว้  20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ค่าใช้สอย ในการจัดท าป้ายคัทเอาท์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลาการเสียภาษี
ประจ าปี  เช่น สี พู่กัน ไม้ กระดานอัด ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 86 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 
                            4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    ตั้งไว้                      
30,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าของขวัญ  ค่าของรางวัล  
ค่าพวงมาลัย  ค่าช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส  00113) (รหัสบัญชี 320300) 
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    2.3.3    ค่าวัสดุ  ตั้งไว้   98,000.- บาท  แยกเป็น 

    1)  ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 55,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา    
แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร่ี ยางนอก 
น้ ามันเบรค หัวเทียน  อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330700) 

    4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  3,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล   
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร                         
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330800) 

    5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก  แผ่นกรองแสง                                 
ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400) 

    6)   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  3,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเมมโมร่ีการ์ดกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล สีพ่นครุภัณฑ์ พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร  
งานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300) 

    7)  ประเภทวัสดุอื่นๆ   ตั้งไว้ 2,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็นในการปฏิบัติ  
งาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป           
งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331700) 

3.   รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้  6,000.- บาท   
 3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  6,000.- บาท 
  3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้ 6,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม             
ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24  นิ้ว  จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) 
ส าหรับใช้ในกิจการงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 79 ล าดับที่ 1.10)  (รหัสบัญชี 410100) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองช่าง 

************************************* 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  9,991,197. -  บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า   ตั้งไว้  4,837,197.-  บาท  แยกเป็น 
 1.1   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     ตั้งไว้  1,301,031.-  บาท  แยกเป็น  
                 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 1,100,931.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี  หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  ตามกรอบอัตราก าลัง ก าหนด         
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม               
และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100) 
                 1.1.2  ประเภทค่าจ้างประจ า ตั้งไว ้160,380.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  เงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าปี หรือ
เงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง  แก่ลูกจ้างประจ า   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) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  6,600.- บาท เพื่อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ           
แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200) 

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว ้1,623,210.-  บาท  แยกเป็น 
1.2.1  ประเภทค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว ้ 1,351,878.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง  ที่ปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจที่ก าหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง  ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง
ก าหนด  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) 
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        1.3  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้   1,512,956.-  บาท  แยกเป็น 
             1.3.1   ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   142,956.-  บาท  แยกเป็น   
                        1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 46,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300) 
                         2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้ 55,200.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล                                   
ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400) 
                         3)   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  17,756.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร 
พนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ   ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500) 
                         4)  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว้  24,000.บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ                       
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน  ลูกจ้าง  และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600) 
 

    1.3.2   ค่าใช้สอย   ตั้งไว ้ 200,000.-  บาท  แยกเป็น   
1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้ 50,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ    

ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดต้ังไฟฟ้า  ค่าติดต้ังโทรศัพท์  ค่าติดตั้งน้ าประปา ฯลฯ  ตั้งตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320100) 

2)  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่าย                          
เป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ดีด 
โต๊ะ เก้าอ้ี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายเงินรายได้ จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400) 

3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 
ตั้งไว้  40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ              
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าของขวัญ                         
ของรางวัล หรือเงินรางวัล  ค่าช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย   ค่ากระเช้าดอกไม้   ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาค่าชดใช้                     
ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ                                      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 25,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) รหัสบัญชี 
320300) 
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4)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท ในโครงการลานดิน                      
สวนครัวร้ัวกินได้  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ล าดับที่  10)          
(รหัสบัญชี 320200) 
      1.3.3 ค่าวัสดุ     ตั้งไว้   1,170,000.-  บาท   แยกเป็น    

1) ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  20,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา         
แฟ้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 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 น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี             
แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราย  กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ า ตะปู ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600) 

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 12,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาแบตเตอร่ี        
ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700) 

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ 80,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 10,000.-
บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 
00311) (รหัสบัญชี 330800) 

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  25,000.-  บาท เพื่อใช้เป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ
ต่อเน่ือง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 10,000.- บาท (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 
331400) 

7) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  450,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ  สายอากาศ  เสาอากาศ  โคมไฟฟ้าพร้อมขา
หรือก้าน  หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200) 
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8) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเคร่ืองแบบ เสื้อ กางเกง 

เคร่ืองหมาย หมวก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200) 

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  5,000.-  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
พู่กัน สี ฟิล์ม ล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331100) 

 10) ประเภทวัสดุการเกษตร   ตั้งไว้  150,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะช า อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ  คราด สปริงเกอร์  
อวน กระชัง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 100,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  รหัส  00321) (รหัสบัญชี 331100) 

11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ   ตั้งไว้  3,000.-  บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน          
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 (รหัสบัญชี 331700) 

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว ้400,000 บาท ดังนี ้
1.4.1 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/2          

ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู  เป็นเงิน 100,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ล าดับที่ 21) (รหัส 610200)  

1.4.2  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการขยายเขตประปาถนนสายในทอน        
ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู เป็นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  รหัส 00312 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี             
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ล าดับที่ 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  ตั้งไว ้19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า 
              (1) จัดซื้อเคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 19,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) ใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะดังนี ้
- ใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 
- น้ าหนักของเคร่ืองตบดินไม่ต่ ากว่า 80  กิโลกรัม 
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 คร้ังต่อนาที 
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  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ล าดับที่ 1.17) (รหัสบัญชี 410500) 

      (2) จัดซื้อปั๊มลม จ านวน  1 เคร่ือง  ราคา  28,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการ
งานของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 80 ล าดับ 1.16) (รหัสบัญชี 410500) 

                                       2.1.2 หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ตัง้ไว้  5,107,000.-  บาท ดังนี ้
   1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตั้งไว้   1,523,000.-  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด รายละเอียด 
ดังนี ้
   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 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 45 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 
420900) 

2) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ  ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง   ตั้งไว้  774,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด รายละเอียดดังน้ี     
1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 เมตร กว้าง  5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 2,900.00  ตารางเมตร 
2. ติดตั้งท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จ านวน 3 แห่ง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 48 ล าดับที่ 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
กว่า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ               
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 46 ล าดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900) 
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4) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล  ตั้งไว้  1,600,000.-  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด รายละเอียดดังน้ี 

1) ก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วม  ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง  
2) ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 เมตร รับถังน้ าไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า  
2.5 ลูกบาศก์เมตร  จ านวน  2  ถัง 
3) ก่อสร้างอาคารพักขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรือพื้นที่ 64.00 ตารางเมตร  
4) ก่อสร้างร้ัวก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
5) ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 
00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ล าดับที่ 16) (รหัสบัญชี 
420900) 

5) โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียวและศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นละงู  ตั้งไว้  100,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรือ
พื้นที่ 14.52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี      
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 52 ล าดับที่ 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      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       
รหัส 00312  น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 46 ล าดับที่ 6)         
(รหัสบัญชี 420900) 

.................................................................................... 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

ตามรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

*************************** 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 6,200,607 .-  บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้  6,110,707.-  บาท แยกเป็น 
 1.1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้   1,083,327 .-   บาท แยกเป็น 

1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว ้ 1,050,927.-  บาท   เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี  และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  ตามที่กรอบอัตราก าลัง 
ก าหนด 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) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  2,400.- บาท เพื่อจ่าเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ           
แก่พนักงานเทศบาล สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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
ตามภารกิจที่ก าหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
ก าหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขน
ขยะในเขตเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600) 
  1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้ 432,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700) 
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1.3 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                         
หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400) 
   3)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้ 7,056.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน 
หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500) 
                      4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้ 16,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ                    
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 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา   ค่าติดตั้งโทรศัพท์      
ค่าตัดหญ้า  ถางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 170,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 200,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320100) 
          2) ประเภทรายจ่ายเพื่อการบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้ 200,000.- บาท  เพื่อจ่าย               
เป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ  เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์                        
เคร่ืองพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) 
(รหัสบัญชี 320400) 
                             3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้  566,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย    
ต่าง ๆ ดังนี ้

(1) โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข  ตั้งไว้                                 
15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มในการด าเนินการประชุม ส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่                         
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ                             
คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด  กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน  และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณสุข     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 น าและมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข หน้า 59 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 
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(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 5,000.-บาท                                            

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252  และน ามาจากแผนพัฒนา สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 60  
ล าดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200) 

(3)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง    ตั้งไว้   20,000.-บาท                                 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน                       
ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข                      
หน้า 60 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(4)  โครงการเย่ียมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด  ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้ง จ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 น ามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า  61 ล าดับที่  1) (รหัสบัญชี 320200) 

(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ   ตั้งไว้  40,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252             
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 61 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 

(6) สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ตั้งไว้  100,000.-บาท                                                
ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ    
แก่ประชาชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
รหัส 00223 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ล าดับที่ 3)     
(รหัสบัญชี 320200) 

(7)  โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร   ตั้งไว้  10,000.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ        
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน                 
รหัส 00223 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61ล าดับที่ 4)                             
(รหัสบัญชี 320200) 

(8) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า  ตั้งไว้  40,000.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน                     
ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย รหัส 00245 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 70 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 
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(9) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท ส าหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้า 71 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(10)  โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.  ตั้งไว้  10,000.- บาท ส าหรับเป็นค่าตอบแทน                 
ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึงรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252                
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ล าดับที่  4)                       
(รหัสบัญชี 320200) 

(11)  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจ าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) เทศบาล  ตั้งไว้  16,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  เวชภัณฑ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับใช้ในชุมชนทุกชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รหัส 00223 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 59 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 

 (12)  โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ   ตั้งไว้ 30,000.-บาท  ส าหรับเป็นค่าตอบแทน      
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 91 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 

(13)  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เทศบาล  ตั้งไว้  100,000.-บาท   ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252  และน ามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข หน้า 59 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี  320200) 

(14)  โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมไท้เก็ก  ตั้งไว้  40,000.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ล าดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200) 

(15)  โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิก  ตั้งไว้  40,000.-บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ล าดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200) 
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(16)  โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ  ตั้งไว้  40,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน    
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ล าดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200) 

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                         
ตั้งไว้ 50,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง                        
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   
ค่าของขวัญ   ของรางวัล   เงินรางวัล   ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา                              
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน  ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ                      
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300) 

1.3.3 ค่าวัสดุ   ตั้งไว ้ 1,233,000.-  บาท   แยกเป็น 
        1)  ประเภทวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม 

ผ้าม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ จ านวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)                     

2)   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  25,000.-  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นค่าแปรง  เข่ง  ไม้กวาด  ถ้วย  
ชาม  ช้อน  แก้วน้ าฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)                  

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 40,000.-  บาท   ส าหรับใช้เป็นค่าแบตเตอร่ี  ยางนอก   
ยางใน   หม้อน้ า  และอะไหล่ต่าง ๆ  ของรถจักรยานยนต์  รถยนต์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท 
และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700) 

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ 920,000.-  บาท  ส าหรับใช้เป็นค่าน้ ามันดีเซล                     
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเคร่ือง  น้ ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 460,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 460,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)  

5)   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้   30,000.-บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  
กระดาษต่อเน่ือง  ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)  

6) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  15,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพง ไมโครโฟน         
ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 
330200) 
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6)   ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย   ตั้งไว้  30,000.-  บาท   ส าหรับจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแต่งกายลูกจ้าง                   

ที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น ถุงมือ เสื้อ กางเกง หมวก  ผ้าปิดจมูก เสื้อกันเปื้อน                        
เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)   

7)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้  150,000.- บาท ส าหรับใช้เป็นค่าจัดซื้อน้ ายาเคมี                    
ต่างๆ  เวชภัณฑ์  ส าหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  เช่น ยาก าจัดยุง
แมลงวัน แมลงสาบ ยาก าจัดหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 
จ านวน  100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) 
(รหัสบัญชี 330900)                                          

      8)  ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้  3,000. - บาท ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานแต่
ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700) 

 1.4  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว ้ 130,000.-บาท 
  1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล)  ตั้งไว้       
20,000.-บาท เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล             
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 60 
ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน  
   2)   อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  ตั้ งไว้   80 ,000 . -บาท                   
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข  โดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รหัส 
00223 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 59 ล าดับที่ 4) (รหัสบัญชี 
610400) 
  3)  อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอละงู  ตั้งไว้  30,000.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณสุข หน้า 60 ล าดับที่  3) (รหัสบัญชี 610200) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อ  ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน  
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2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้  89,900.-  บาท   
 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   89,900.-  บาท 
  2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ตั้ง  89,900.- บาท   

               1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 
บานจ านวน 1 ตู้ (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในกิจการงานของกองสาธารณสุข  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ล าดับที่ 1.20 (รหัสบัญชี 
410100) 

 2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้  65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพ่น
หมอกควันชนิดสะพายไหล่  จ านวน 1 เคร่ือง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 

  -  ก าลังเคร่ืองยนต์ 30 แรงม้า , 22 กิโลวัตต์ , 18,900 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง 
  -  ความจุถังน้ ายาเคมี 6.2 ลิตร 
  -  ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร 
  -  การสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร/ชั่วโมง 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ล าดับที่ 1.19) (รหัส
บัญชี 410400) 

 3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้  17,000.- บาท ดังนี ้
                              (1) จัดซื้อเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,500.-บาท          

เป็นเงิน 7,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 

       - ใช้วัดความดันโลหิตที่ต้นแขน         
                                  - บันทึกข้อมูลได้ 60 คร้ัง 
        - แสดงค่าเฉลี่ยการวัด  3  คร้ังสุดท้าย 
        - มีหม้อแปลงไฟฟ้า 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.24) (รหัส
บัญชี 410800) 

                              (2) จัดซื้อเคร่ืองชั่งน้ าหนักและวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย  จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 7,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ า
กว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 
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        - ช่างน้ าหนกัได้สูงสุด 300 ปอนด์ หรือ 136 กิโลกรัม 
        - สามารถชั่งน้ าหนักและวัดไขมันได้ในเวลาเดียวกัน 
        - สามารถวิเคราะห์ไขมันด้วยหลักความต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (BIA) 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.24) (รหัส
บัญชี 410800) 

          (3) จัดซื้อกระเป๋าใส่ยา จ านวน 1 ใบ ราคา 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้
ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410800)      

                4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  3,900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบ  
ฉีดหมึก (INKJET Printer)  จ านวน 1 เคร่ือง  (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 1,200 X 1200 dpi 
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X 1200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 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 
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร   หน้า  83 ล าดับที่ 2.4) (รหัส
บัญช ี411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

ของ 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

เทศบาลต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
เทศบาลต าบลก าแพง  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองการศึกษา 

***************************** 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 7,569,374. - บาท  แยกเป็น 
1.  รายจ่ายประจ า    ตั้งไว้  7,409,774.-  บาท  แยกเป็น 

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว ้ 1,102,162.- บาท  แยกเป็น 
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  1,033,882.- บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจ าปี หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตราก าลังก าหนด                                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 )                                  
(รหัสบัญชี 220100) 

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ   ตั้งไว้  68,280.- บาท ดังนี ้   
       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 สังกัดส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
รหัส 00211)  (รหัสบัญชี 220200) 

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้ 840,324.-  บาท  แยกเป็น 
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้  670,908.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจที่ก าหนด หรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)                           
(รหัสบัญชี 220600)   

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ตั้งไว้  169,416.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้างของกองการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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)   
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         2) ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  42,600.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรือผู้มีสิทธิตาม                        

ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) 
(รหัสบัญชี 310400) 

          3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้   7,748.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร                 
พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310500) 

         4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าเช่าวัตถุโบราณประจ าพิพิธภัณฑ์  ค่าจ้างครูสอนแอโรบิค 
ค่าจ้างครูสอนร าไท้เก็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 28,000.-
บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)                 

             2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ า รุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ               
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 
30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)                 

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  1,517,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย      
ต่าง ๆ ดังนี ้

 (1) โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล                    
ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคหรืออ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน                             
การศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รหัส 00214 น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)       

(2) โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก      
เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งไว้  20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ า อุ ป ก รณ์   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 ร่ื อ ง อุ ป โภคบ ริ โภค  ห รื อ อ่ื นๆ                                          
ที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา รหัส 00212) และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี  320200 
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(3) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล  ตั้งไว้  30,000.- บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รหัส 00214 และน ามาจากแผนพัฒนา   สามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ล าดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200) 

(4) โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน   ตั้งไว้  20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น                               
หน้า 57 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี  320200) 

 ( 5 )  โ ค ร งก า รพิ ธี ก า รท า งศ าสนา  ง านประ เพณี  ศิ ลปวัฒนธรรม ท้อ งถิ่ น                             
ตั้งไว้  400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ                  
เช่น งานลอยกระทง  งานวันเด็กแห่งชาติ  งานสมโภชหลวงปู่คง  งานฮาซูรอ  งานเข้าพรรษา  งานสงกรานต์  
งานถือศีลกินเจ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแหงชาติ งานวันออกพรรษา งานเมาลิด งานเข้าสุนนะห์                
งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน           
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า  57 ล าดับที่  2)                                 
(รหัสบัญชี  320200) 

(6)  โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม  ตั้งไว้  15,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุต่างๆ   ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ล าดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200) 

(7 )   โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบัง เกมส์   ตั้ งไว้  300 ,000 .-บาท                            
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา                                                    
ค่าเคร่ืองอุปโภค บริโภค  ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ  เช่น  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล   การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของประชาชน และ/หรือ 
ตามฤดูกาล  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา 
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 64 ล าดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200) 
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  (8)  โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันกรณีท่ีส่วนราชการ เอกชน 
หรือเทศบาลต าบลก าแพงด าเนินการ  ตั้งไว้  350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ          
ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
รหัส 00262 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจ หน้า 64 ล าดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200) 
   (9) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน                                    
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 65          
ล าดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)   

 (10) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งไว้         
150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จ านวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ล าดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200) 

(11) โครงการสอนแม่ดูแลลูก  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
และค่าวัสดุต่างๆ   ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ล าดับที่ 10) (รหัสบัญชี 320200) 

 (12) โครงการตลาดนัดธรรมะ  ตั้งไว้   30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
และค่าวัสดุต่างๆ   ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ล าดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200) 

(13) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย  ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 
65 ล าดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200) 
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  4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น                                    
ตั้งไว้  647,800.- บาท ดังนี้   
                                (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น        
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  ดังนี ้

     1. ค่าอาหารเสริม (นม)  ตั้งไว้  172,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)                
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข หน้า 63 ล าดับที่ 11) (รหัสบัญชี 320300) 

     2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้  320,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข หน้า  63 ล าดับที่ 12) (รหัสบัญชี 320300)    

   3. ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน        
หุ่น แบบจ าลอง วัสดุการศึกษาอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 
จ านวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ล าดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320300) 
           4. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้  15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา          
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212  และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ล าดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)   
       5. สนับสนุนกิจกรรม/การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ล าดับที่ 7) (รหัสบัญชี 
320300)   
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1.3.3 ค่าวัสดุ    ตั้งไว้ 1,327,940.- บาท   แยกเป็น 
          1)  ประเภทวัสดุส านักงาน   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 แก้วน้ า ที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ทั่วไป จ านวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัส
บัญชี 330300) 

3) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,122,940.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211  และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63 
ล าดับที่ 13) (รหัสบัญชี 330400) 

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์ร่ี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต สกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700) 

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเบนซิน 
น้ ามันก๊าด แก็สหุงต้ม ถ่าน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,500.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป                     
จ านวน  1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 
330800) 

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมบอร์ด เมาส์ ฯลฯ                                 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา                              
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400) 

7) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ เสื้อกั๊ก
นักเรียน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 
00211) (รหัสบัญชี 331200) 

8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ
โปสเตอร์  สี  พู่กัน ฟิล์ม  แผ่นซีดี  ม้วนวีดีโอ รูปสี  ขาว -ด า  ภาพถ่ายดาวเที ยม ตั้ งจ่ ายจากเงินรายได้                               
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)  

9) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700) 
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1.4  หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว้  1,774,200.-  บาท ดังนี ้ 
1)  อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน    

ตั้งไว้  100,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่ เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263              
และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
หน้า 58 ล าดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)  

2) อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจ ามัสยิดกลางก าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามา
จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58   
ล าดับที่ 9) (รหัสบัญชี 610400)  

3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่า        
ใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ล าดับที่ 7) (รหัสบัญชี 610400)  

4) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดตั้ง
และส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอให้มีความยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รหัส 00214 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี                 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ล าดับที่ 5) (รหัสบัญชี 
610200) จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน 

5) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งไว้ 1,604,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น                            
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา                      
ด้านสาธารณสุข หน้า 63 ล าดับที่ 14) (รหัสบัญชี 330500) 
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2.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้  159,600.-  บาท   
 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  159,600.-  บาท 
  2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์  ตั้งไว้  159,600.-  บาท  แยกเป็น 
              1) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   ตั้งไว้  29,900.- บาท  ดังนี ้ 

(1) จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบล็อกเกอร์ 9 ชั้น จ านวน 1 ตู้  เป็นเงิน 5,500.-บาท                                              
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ส าหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนา   
สามปี   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 1.31) (รหัสบัญชี 410100) 

(2)จัดซื้อชั้นวางสื่อของเล่น จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)                                               
เพื่อใช้ส าหรับวางสื่อของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี                     
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 1.32) (รหัสบัญชี 410100) 

(3) จัดซื้อชั้นวางรองเท้า  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้                                    
ส าหรับวางรองเท้านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี                     
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 1.33) (รหัสบัญชี 410100) 

(4) จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบเหล็ก 4  ชั้น  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 4 ,000.-บาท                                              
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ส าหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนา    
สามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.28) (รหัสบัญชี 410100) 

(5) จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ (ชั้นล่างเก็บเอกสารได้) จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.-บาท 
(ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ส าหรับวางโทรทัศน์ และเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.29) (รหัสบัญชี 410100) 

(6) จัดซื้อโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด)                                              
เพื่อใช้ส าหรับวางคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี                    
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.30) (รหัสบัญชี 410100) 

(7) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 3-6 จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000.-บาท  (ราคาท้องตลาด)        
แก่พนักงานกองการศึกษา เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.26) (รหัสบัญชี 410100) 
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(8) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 1-2  จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท  เป็นเงิน 2,400.-บาท 
(ราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ล าดับที่ 1.25) (รหัสบัญชี 410100) 

2)  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  8,500.- บาท  ดังนี้ 
(1 )  จัดซื้ อตู้ ล าโพงขยาย เสียงแบบพกพา จ านวน 1  ตู้   เป็น เงิน  3 , 500 . -บาท                  

(ราคาท้องตลาด ) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 1.34) (รหัสบัญชี 410600)   

(2)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองเสียงชุดเล็กแบบตั้งพื้นพร้อมไมค์ลอย  จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน   
5,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และน ามาจาก
แผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 82 ล าดับที่ 1.35) (รหัสบัญชี 411600) 

3)  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จ านวน 1 กล้อง  เป็นเงิน 9,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554)  เพื่อ
ใช้ในงานของกองการศึกษา เทศบาลต าบลก าแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 

       - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 
       - จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
       - มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
       - สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารหน้า 81 ล าดับที่ 1.27) (รหัสบัญชี 
410700) 

4)  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  112,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารอง
กระแสไฟฟ้า จ านวน 34  เคร่ือง ๆ ละ 3,300.-บาท เป็นเงิน 112,200.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ส ารองไฟฟ้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์      
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลต าบลก าแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าคุณลักษณะ ดังนี้ 
            - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า 
            - สามารถส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และ
น ามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า  83 ล าดับที่ 2.5) (รหัสบัญชี 
411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน  

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





 

 


