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ด้วยเทศบาลตําบลกําแพง ได้จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ตั้งจ่ายเป็นเงิน  41,208,480  บาท  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ตั้งจ่ายเป็นเงิน  

10,160,487.12 บาท ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลกําแพงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเทศบัญญัติฯ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล ได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว

อาศัยอํานาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลกําแพง จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

          (นายวิชิต  แซ่ลิ่ม)
   นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง
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          ตามพระราชบัญญัติระเบีบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  มาตรา  35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง ท่ีนํามาจากเงินรายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอ่ืนใดน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะกําหนดสูงกว่าร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันไม่ได้
          ในการตั้งจ่ายจากเงินดังกล่าว เทศบาลตําบลกําแพงได้กําหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
เทศบาล รายละเอียดดังน้ี

รายการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง กอง รวมรายจ่าย

สาธารณสุขฯ การศึกษา ทุกกอง
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 2,329,030    1,036,680    820,690      1,109,420     659,920       5,955,740         
2. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 86,520        93,720        24,660        18,000         179,880       402,780           
พนักงานเทศบาล
3. เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล 67,200        -             -             -              -              67,200             
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล 67,200        -             -             -              -              67,200             
5. เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพพนักงานเทศบาล -             -             -             12,000         -              12,000             
6. เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิพนักงานเทศบาล 39,240        17,760        3,840         1,920           38,280         101,040           
7. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ -             2,400          -             -              -              2,400               
ของพนักงานเทศบาล
1. เงินค่าจ้างประจํา 333,260      -             175,020      -              -              508,280           
2. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวลูกจ้างประจํา 7,860         -             -             -              -              7,860               
1. เงินค่าจ้างช่ัวคราว 494,280      233,880      645,720      528,720        560,400       2,463,000         
2. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้าง 197,160      126,120      145,080      184,920        295,920       949,200           
1. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 48,000        54,000        28,000        18,000         22,000         170,000           
นอกเวลาราชการ
2. เงินค่าเช่าบ้าน 101,400      82,800        51,000        64,800         23,400         323,400           
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,600        7,770          14,890        7,310           -              91,570             
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 148,000      20,000        24,000        16,000         44,000         252,000           
5. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ -             489,500      -             -              -              489,500           
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม -             355,000      -             -              -              355,000           

รวม 3,980,750 2,519,630  1,932,900 1,961,090   1,823,800  12,218,170    

ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 41,208,480 บาท จําแนกรายการค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 เป็นเงิน 12,218,170 บาท
ตั้งงบประมาณตามมาตรา35 ไม่เกินร้อยละ40=12,218,170 บาท คูณ 100 หาร ประมาณการรายรับ 41,208,480 บาท 
 = 29.65 %

......................................................................................
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ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล



ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกําแพง

                บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารเทศบาลตําบลกําแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตําบลกําแพง จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย
การดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

๑.  สถานะการคลัง
ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช้ได้ จํานวน  10,208,890.14  บาท และสะสม

๒. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปัจจุบัน

……………………………………………………………
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คําแถลงงบประมาณ

 -2-

ในเขตเทศบาลโดยส่วนรวมต่อไป

อุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ ส่งผลให้การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลตําบลกําแพงก็สามารถดําเนินโครงการ/ กิจกรรม
ท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ มีเพียงบางโครงการ/กิจกรรมเท่านั้น ท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้เนื่องจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ  ในโอกาสต่อไปคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทศบาลให้เจริญ

ไว้ท่ีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 2,633,644.47 บาท ทําให้ฐานะการคลังของเทศบาล
ม่ันคงพอสมควร

การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนักทําให้รัฐบาลไม่สามารถ

ก้าวหน้ายิ่งข้ึนไปอีกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน



2.1 รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้ รวมท้ังสิ้น 41,208,480.00 บาท
ประเภทรายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2,402,806.75     2,150,000.00      2,500,000.00
ภาษีป้าย 417,840.70       350,000.00        420,000.00
ภาษีบํารุงท้องท่ี 62,918.14         45,000.00          46,000.00

รวมหมวด 2,883,565.59    2,545,000.00     2,966,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 1,784.80           1,000.00            1,500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน -                  200.00              200.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 621,110.00       570,000.00        670,000.00
ค่าธรรมเนียมปิดป้ายโฆษณา 4,400.00           2,500.00            5,000.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 13,590.75         12,000.00          14,000.00
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองจัดต้ังสถานท่ีจําหน่าย/สะสมอาหาร 27,150.00         30,000.00          30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 6,580.00           3,500.00            3,000.00
ค่าปรับผิดกฏหมายและข้อบังคับ -                  5,000.00            5,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา 230.00             5,000.00            5,000.00
ค่าปรับผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก 33,875.00         35,000.00          30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดต้ังตลาด -                  -                   -                   
ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหาร 6,750.00           3,500.00            3,500.00
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 32,100.00         30,000.00          30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 62,500.00         60,000.00          53,000.00
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม 1,650.00           1,500.00            1,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 2,240.00           3,000.00            2,500.00
ค่าใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด 49,350.00         50,000.00          47,000.00

รวมหมวด 863,310.55       812,200.00        900,900.00

รวมหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 3,746,876.14    3,357,200.00     3,866,900.00     
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ประเภทรายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 74,986.60         50,000.00          120,000.00
เงินปันผลโรงพิมพ์ -                  250.00              250.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 99,450.00         100,000.00        85,000.00
ค่าเช่าท่ีท้ิงขยะ 638,300.00       760,800.00        1,000,000.00
ดอกเบ้ียเงินฝาก ก.ส.ท. 25,893.17         26,000.00          26,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สินเทศบาล 164,125.06       167,500.00        1,500,000.00
ค่าเช่าแผงขายสินค้า 2,047,410.00     2,100,000.00      -                   
ค่าห้องนํ้า-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาล 34,500.00         42,000.00          -                   

รวมหมวด 3,084,664.83    3,246,550.00     2,731,250.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 91,660.36         30,000.00          25,000.00
ค่าขายแบบแปลน -                  5,000.00            5,000.00
รายได้จากผู้เข้าชมศูนย์ศิลปะ 1,800.00           2,000.00            1,000.00
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร -                  -                   -                   
ค่าบํารุงการศึกษา -                  -                   -                   
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 267,480.00       200,000.00        270,000.00

รวมหมวด 360,940.36       237,000.00        301,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเองท้ังหมด 7,192,481.33    6,840,750.00     6,899,150.00

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1,332,405.49     1,200,000.00      1,600,550.00
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน 10,793,884.21   10,996,000.00    12,000,000.00
ภาษีสุรา 766,845.36       720,000.00        850,000.00
ภาษีสรรพสามิต 1,848,177.10     1,700,000.00      1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 53,882.84         5,000.00            5,000.00
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 28,217.00         22,000.00          20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,084.10         35,000.00          50,000.00
ค่าภาคหลวงแร่ 48,838.60         30,000.00          30,000.00
อากรรังนกอีแอ่น 19,135.66         20,000.00          20,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,933,470.36   14,728,000.00   16,075,550.00
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ประเภทรายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
เงินบูรณะท้องถ่ินจากสถานธนานุบาล 592,750.67       550,000.00        1,500,000.00

รวมหมวด 592,750.67       550,000.00        1,500,000.00
รวมรายได้ 5 หมวด 22,718,702.36   22,118,750.00   24,474,700.00   

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,028,321.00   17,638,550.00    16,733,780.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบ้ียยังชีพคนพิการ 231,000.00       -                   -                   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2,861,500.00     -                   -                   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด. 506,226.00       
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อสม. 25,200.00         -                   -                   

รวมหมวด 15,652,247.00   17,638,550.00   16,733,780.00

รวมท้ังสิ้น 38,370,949.36   39,757,300.00   41,208,480.00   
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ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1.  ด้านบริหารงานท่ัวไป

     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป      10,870,117.68          11,894,331 12,193,900         

     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน          260,041.00              215,000 379,900             

2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม

     2.1 แผนงานการศึกษา       6,190,848.36           6,142,374 5,976,450          

     2.2 แผนงานสาธารณสุข       4,927,075.96           5,855,607 5,743,140          

     2.3 แผนงานเคหะและชุมชน           34,775.04              140,000 2,083,000          

     2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          967,609.00              435,000 960,000             

     2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม       2,016,621.16           1,877,000 2,212,100          

           และนันทนาการ

3.  ด้านเศรษฐกิจ

     3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       4,710,451.58           9,731,197 8,873,400          

     3.2 แผนงานการเกษตร          159,995.00              160,000 10,000              

     3.3 แผนงานการพาณิชย์           29,980.00               30,000 80,000              

4.  ด้านการดําเนินงานอ่ืน

     4.1 แผนงานงบกลาง       6,639,355.15           3,276,791 2,696,590          

รวมท้ังสิ้น    36,806,869.93         39,757,300 41,208,480        
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2.2  รายจ่ายตามแผนงาน



ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รายจ่ายประจํา

1.  รายจ่ายงบกลาง     6,639,355.15          3,276,791 2,696,590         

2.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา     6,903,154.02          8,244,702 8,142,820         

3.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว     5,438,018.93          5,735,616 3,412,200         

4.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    13,448,013.30        12,951,891 17,100,870       

5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     1,407,417.20          1,643,000 835,000           

6.  หมวดเงินอุดหนุน     1,904,191.33          2,330,700 2,232,000         

7.  รายจ่ายอ่ืน                    -                      -   -                  

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

1.  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     1,066,720.00          5,574,600 6,789,000         

รวมทั้งสิ้น   36,806,869.93       39,757,300 41,208,480      
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2.3  รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

เร่ือง



งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน ยอดรวม 41,208,480      บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

1. ด้านบริหารท่ัวไป
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 12,193,900       บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 379,900           บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม 5,976,450        บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,743,140        บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 2,083,000        บาท
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 960,000           บาท
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม 2,212,100        บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ยอดรวม 8,873,400        บาท
3.2 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 10,000            บาท
3.3 แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 80,000            บาท

4. ด้านการดําเนินงานอ่ืน
4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,696,590        บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 10,160,487.12  บาท

   เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2556 - 2558) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
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หลักการ

เหตุผล

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

ประกอบเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556
ของเทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

---------------------------------------



ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกําแพง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 

41,208,480 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
          ด้านบริหารงานท่ัวไป

ยอดรวม 12,193,900.00 บาท
ยอดรวม 379,900.00     บาท

          ด้านบริการชุมชนและสังคม
ยอดรวม 5,976,450.00   บาท
ยอดรวม 5,743,140.00   บาท
ยอดรวม 90,000.00       บาท
ยอดรวม 960,000.00     บาท
ยอดรวม 2,212,100.00   บาท

          ด้านเศรษฐกิจ
ยอดรวม 8,873,400.00   บาท
ยอดรวม 10,000.00       บาท
ยอดรวม 80,000.00       บาท

          ด้านการดําเนินงานอ่ืน
ยอดรวม 4,689,590.00   บาท

อําเภอละงู  จังหวัดสตูล
 -----------------------------------------------

              โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความ

         1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกําแพง

         2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

          1. แผนงานการศึกษา

         3. แผนงานการพาณิชย์

         4. แผนงานงบกลาง

          2. แผนงานสาธารณสุข
          3. แผนงานเคหะและชุมชน
          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          5. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

         1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
         2. แผนงานการเกษตร



ข้อ 5 งบประมาณายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล   ยอดรวม   10,160,487.12  บาท  ท้ังนี้
ตามรายละเอียดปรากฎในส่วนท่ี 4

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

                         (ลงชื่อ).......................................................
                                          ( นายวิชิต  แซ่ลิ่ม)
                                    นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)....................................................................
              (................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
               ................/................................/.................
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-  ประมาณการรายรับ

-  รายจ่ายตามแผนงาน

-  รายละเอยีดรายจ่ายตามหน่วยงาน

เทศบาลตําบลกาํแพง

อาํเภอละง  จังหวดัสตลู ู

ส่วนที"  3

รายละเอยีดประกอบเทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ



ก.  รายได้ภาษีอากร
     1.  หมวดภาษีอากร รวม 19,041,550  บาท แยกเป็น
  1.1  ภาษีบํารุงท้องท่ี จํานวน 46,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
 1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จํานวน 2,500,000    บาท
 คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน

1.3  ภาษีป้าย จํานวน 420,000       บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน

1.4  ภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 13,600,550   บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน

1.5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 5,000          บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

1.6  ภาษีสุรา จํานวน 850,000       บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน

1.7  ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000    บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

1.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จํานวน 20,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแลว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

1.9  ค่าอากรภาคหลวงปิโตเลียม จํานวน 50,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

1.10  ค่าอากรภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

1.11  ค่าอากรรังนกอีแอ่น จํานวน 20,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

***********************
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

อําเภอละงู  จังหวัดสตูล



  ข.  รายได้ท่ีมิใช้ภาษีอากร

       2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     รวม 900,900      บาท แยกเป็น
2.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500          บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
2.2  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200            บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว
2.3  ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  จํานวน 14,000        บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
2.4  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหาร  

จํานวน 30,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

2.5  ค่าธรรมเนียมปิดป้ายโฆษณา จํานวน 5,000          บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน

2.6  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000          บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง

2.7  ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 670,000       บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน
                           22.8  ค่าปรับผู้กระทําผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 30,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทําผิดน้อยลง

2.9  ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จํานวน 5,000          บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทําผิดน้อยลง

2.10  ค่าปรับผิดสัญญา จํานวน 5,000          บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน 53,000        บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง
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2.12  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานท่ีเอกชนท่ีประกอบการค้า  
จํานวน 3,500          บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว
2.13  ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน 30,000        บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพ่ิมข้ึน
 2.14  ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน -             บาท

คําช้ีแจง  -
2.15  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,500          บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง
2.16  ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด จํานวน 47,000        บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง
2.17  ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม จํานวน 1,200          บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,731,250   บาท แยกเป็น
3.1  ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล จํานวน -             บาท

คําช้ีแจง -
3.2  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี จํานวน 85,000        บาท

คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าอาคารสถานท่ีน้อยลง

3.3  ค่าเช่าทรัพย์สิน จํานวน 1,500,000    บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

3.4  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 120,000       บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน

3.5  ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จํานวน 26,000        บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว

3.6  ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์ จํานวน 250            บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว
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3.7  ค่าเช่าท่ีท้ิงขยะ จํานวน 1,000,000    บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าท้ิงขยะเพ่ิมข้ึน

3.8  ค่าเช่าแผงขายสินค้า จํานวน -             บาท
คําช้ีแจง -

3.9  ค่าห้องน้ํา - ห้องส้วมตลาดสด จํานวน -             บาท
คําช้ีแจง -

4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          รวม 1,801,000   บาท แยกเป็น
4.1  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 25,000        บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินผู้อุทิศให้น้อยลง
4.2  ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000          บาท

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีท่ีแล้ว
4.3  ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน -             บาท

คําช้ีแจง -
4.4  รายได้จากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงู จํานวน 1,000          บาท

คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้อยลง

4.5  ค่าบํารุงการศึกษา จํานวน -             บาท
คําช้ีแจง -

4.6  เงินบูรณะท้องถ่ินจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,500,000    บาท
คําช้ีแจง  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินบูรณะท้องถ่ินจากสถานธนานุบาลเพิ่มข้ึน

4.7  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 270,000       บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน

ค.   เงินช่วยเหลือ
       5.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 16,733,780  บาท แยกเป็น

5.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 16,733,780   บาท
คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไว้ต่ํากว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปน้อยลง

5.2  เงินอุดหนุนท่ัวไป - ระบุวัตถุประสงค์ จํานวน -             บาท
คําช้ีแจง -

รวมประมาณการรายรับท้ังส้ิน 41,208,480  บาท

*******************************************
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วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้การบริหารกิจการท่ัวไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.  เพ่ือให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
3.  เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เพ่ือให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  เพ่ือให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต่างๆของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานท่ีทํา

1.  บริหารงานบุคคล เช่น ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
2.  การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
3.  จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทํางบประมาณ
4.  ประชาสัมพันธ์ จัดทําประกาศต่าง ๆ 
5.  จัดทํานิติกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  สํานักปลัด งบประมาณ 10,071,370   บาท
2.  กองคลัง งบประมาณ 2,122,530    บาท

รวมงบประมาณ 12,193,900  บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือรักษาอาคาร  สถานท่ีราชการ
2.  เพ่ือช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

งานท่ีทํา

1.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2.  งานเทศกิจ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  สํานักปลัด งบประมาณ 379,900       บาท

รวมงบประมาณ 379,900      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการบริหารท่ัวไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษา อบรม เตรียมความพร้อมท้ัง
ร่างกายจิตใจ และสังคม
2.  เพ่ือเตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา
3.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีสุขภาพ พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

              
งานท่ีทํา

1.  การส่งเสริมความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองการศึกษา งบประมาณ 5,976,450    บาท

รวมงบประมาณ 5,976,450   บาท

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

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม   แผนงานการศึกษา

เทศบาลตําบลกําแพง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้บริหารด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.  เพ่ือจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
3.  เพ่ือวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

              
งานท่ีทํา

1.  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
2.  เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข
3.  บริหารงานบุคคลของผู้ท่ีดําเนินงานด้านนี้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ   5,743,140    บาท

รวมงบประมาณ 5,743,140   บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
2.  เพ่ือดําเนินการให้มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย และสถานท่ีพักผ่อนของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
3.  เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
4.  บริหารงานบุคคลของผู้ท่ีดําเนินงานด้านนี้

              
งานท่ีทํา

1.  การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง
2.  จัดให้มีการกําจัดขยะมูลฝอย
3.  เก็บข้อมูล วางแผนวิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน
4.  บริหารงานบุคคลของผู้ท่ีดําเนินงานด้านนี้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองช่าง งบประมาณ 2,043,000    บาท
2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 40,000        บาท

รวมงบประมาณ 2,083,000   บาท

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายตามแผนงาน
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เทศบาลตําบลกําแพง

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว
 2.  ส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหาร และขนมพ้ืนเมืองหรือสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นท่ี
 แพร่หลายและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4.  รณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบายของยาเสพติด/โรคเอดส์  

งานท่ีทํา

1.  จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2.  จัดงานเพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารขนมพ้ืนเมือง
3.  จัดการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  สํานักปลัด งบประมาณ 805,000       บาท
2.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 155,000       บาท

รวมงบประมาณ 960,000      บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและท้องถ่ินใกล้เคียงได้มีการออกกําลังกายด้วยการ
 เล่นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย

2.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3.  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป
              

งานท่ีทํา

1.  จัดโครงการแข็งขันกีฬาในเขตเทศบาล
2.  จัดโครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
3.  สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนสถาบันศาสนาในเขตเทศบาล
4.  สนับสนุนและปรับปรุงสถานท่ีทําศาสนาพิธีให้ประชาชนในเขตเทศบาล
5.  ส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  สํานักปลัด งบประมาณ 450,000       บาท
2.  กองการศึกษา งบประมาณ 1,762,100    บาท

รวมงบประมาณ 2,212,100   บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง
2.  เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3.  เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชน
              

งานท่ีทํา

1.  งานโครงสร้างพ้ืนฐานและงานบริหารท่ัวไปด้านช่าง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองช่าง งบประมาณ 8,873,400    บาท

รวมงบประมาณ 8,873,400   บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง

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

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน
 2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีตลาดรองรับผลผลิตท่ีถาวร

3.  เพ่ือให้เกิดการทํางานเป็นกลุ่มอาชีพ มีความสามัคคี              

งานท่ีทํา

1.  จัดระบบ แยกประเภทกลุ่มอาชีพท่ีชัดเจน ทําให้ง่ายต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
2.  ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา นําทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมความรู้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองช่าง งบประมาณ 10,000        บาท

รวมงบประมาณ 10,000       บาท

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

รายจ่ายตามแผนงาน
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ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้มีตลาดสดท่ีสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 2.  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

3.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีข้ึน            
3.  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย           

งานท่ีทํา

1.  พัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัย
2.  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 80,000        บาท

รวมงบประมาณ 80,000       บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์

เทศบาลตําบลกําแพง

......................................................
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้การบริหารท่ีไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2.  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอ่ืนใดเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้
3.  เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย               

งานท่ีทํา

1.  บริหารงานตามข้อผูกพันท่ีมีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
2.  ตั้งเงินสํารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.  สํานักปลัด งบประมาณ 1,302,000    บาท
2.  กองคลัง งบประมาณ 1,294,590    บาท
3.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 100,000       บาท

รวมงบประมาณ 2,696,590   บาท

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดําเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตําบลกําแพง

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



 ค่าตอบ

งาน  เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

     1,150,560        360,000        194,570                -                  -                  -                  -        1,705,130  กองคลัง  00 111

รวม     5,099,190     1,051,440     4,939,970       835,000         16,000               -         252,300   12,193,900

ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป

         84,400        417,400

 00 111

 กองคลัง  00 113

         40,000  สํานักปลัด  00 112
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

3.  งานบริหารงานคลัง                -                  -          333,000

2.  งานวางแผนสถิติและวิชาการ                -                  -            40,000                -                  -   

               -                  -   

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

       835,000          16,000        167,900    10,031,370  สํานักปลัด               -   1.  งานบริหารทั่วไป      3,948,630        691,440      4,372,400

               -   

               -                  -   



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

2.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

     และระงับอัคคีภัย

รวม               -                 -         343,900               -                 -                 -           36,000       379,900

         81,000  สํานักปลัด  00 123

เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       298,900  สํานักปลัด  00 121               -   

 -20-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

               -                  -            45,000                -                  -                  -            36,000

               -   1.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ       
     การรักษาความสงบภายใน

               -                  -          298,900                -                  -   

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

รวม       878,080       856,320     2,594,000               -       1,586,000               -           62,050     5,976,450

               -            84,000                -                  -                  -                  -   

 00 212               -   

3.  การศึกษาไม่กําหนดระดับ  00 214               -    กองการศึกษา

ด้านบริหารชุมชนและสังคม    แผนงานการศึกษา

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  00 211 กองการศึกษา     2,234,250         62,050
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

2.  งานระดับก่อนวัยเรียน               
     และประถมศึกษา

               -                  -        2,072,200                -        1,586,000                -   

               -                  -                  -   

         84,000

     3,658,200  กองการศึกษา

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

       878,080        856,320        437,800



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

     สาธารณสุข

2.  งานโรงพยาบาล                -                  -                  -                  -          100,000                -                  -          100,000  00 222

3.  งานบริการสาธารณสุข

    และงานสาธารณสุขอื่น

รวม     1,141,340       713,640     3,620,110               -         180,000               -           88,050     5,743,140

       713,640      3,594,110                -   

ด้านบริหารชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 00 221

               -                  -            26,000                -            80,000

     1,141,340

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

       106,000

               -                  -            88,050      5,537,140

               -                  -    กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 00 223

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

2.  งานกําจัดขยะมูลฝอย                -                  -                  -                  -                  -                  -        1,993,000      1,993,000  00 244

     และสิ่งปฏิกูล

รวม               -                 -           40,000               -           50,000               -       1,993,000     2,083,000

 00 245
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน

 กองช่าง  00 242

3.  งานบําบัดน้ําเสีย          40,000

1.  งานไฟฟ้าถนน                -                  -                  -                  -   

               -                  -            40,000                -   

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

         50,000

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

               -                  -            50,000

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

               -                  -                  -   

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค

 กองช่าง



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

1.  งานส่งเสริมและสนับสนุน

     ความเข็มแข็งของชุมชน

รวม               -                 -         940,000               -           20,000               -                 -         960,000

 00 252
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 00 252

               -                  -          135,000                -            20,000                -                  -          155,000

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

 สํานักปลัด

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

       805,000

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

               -                  -          805,000                -                  -                  -                  -   

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

2.  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม

     การท่องเที่ยว

รวม               -                 -       1,807,000               -         180,000               -         225,100     2,212,100

 สํานักปลัด  00 264
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

               -                  -                  -   

               -   

       200,000               -                  -          200,000                -   

               -          705,000       180,000                -   3.  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น                -                  -          525,000  กองการศึกษา  00 263

     1,057,100  กองการศึกษา  00 262

 สํานักปลัด  00 262

               -                  -          832,000                -                  -                  -          225,100

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

1.  งานกีฬาและนันทนาการ                -                  -          250,000                -                  -                  -                  -          250,000

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค



 ค่าตอบ

งาน  แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

     อุตสาหกรรมและการโยธา

รวม     1,024,210       790,800     2,725,890               -         200,000               -       4,132,500     8,873,400
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 00 311

2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                -    00 312     4,078,000      4,278,000  กองช่าง

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

 กองช่าง               -                  -   

               -                  -                  -                  -          200,000

         54,500      4,595,400

 เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

     2,725,890     1,024,210        790,800                -   



 ค่าตอบ

งาน  เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

รวม               -                 -           10,000               -                 -                 -                 -           10,000

               -            10,000  กองช่าง               -            10,000                -   

   ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร

 00 321

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

               -                  -   1.  งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

               -   



 ค่าตอบ

งาน  เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

รวม               -                 -           80,000               -                 -                 -                 -           80,000

         80,000  กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 00 333
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ  การพาณิชย์

               -                  -                  -                  -   1.  งานตลาดสด                -                  -            80,000

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ



 ค่าตอบ

งาน  เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

 ค่าจ้าง
ชั่วคราว

 แทนใช้สอย
และวัสดุ

 เงินอุดหนุน  รายจ่ายอื่น  รวม  รหัสบัญชี

               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -        1,294,590  กองคลัง  00 411

               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -          100,000      กอง    
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 00 411

รวม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -       2,696,590

               -                  -                  -                  -   
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น   แผนงานงบกลาง

     1,302,000  สํานักปลัด  00 411

 ค่า
สาธารณูปโภค

 ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง

 หน่วยงาน
เจ้าของ

งบประมาณ

               -                  -                  -   1.  งบกลาง



เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

ของ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักปลัด



ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน บาท แยกเป็น

1 . งบกลาง ตั้งไว้รวม 1,302,000.00 บาท แยกเป็น
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 102,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
          - เพ่ือใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเก่ียวกับการจราจรของเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้กับสถานีตํารวจภูธรละงู ซ่ึงประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น
แผงก้ันจราจร  กรวยจราจร  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)
1.1.2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 72,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 29,000.-บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 43,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (และนํามาจาก

แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 80 ลําดับท่ี1) (รหัสบัญชี 1111000)
1.2 เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 1,200,000.00 บาท

ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 700,000 .- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 500,000 .-บาท

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)

2 . รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 11,502,370.00 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม 3,948,630.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,329,030.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล หรือตามท่ีกรอบอัตรากําลัง 3 ปี กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100) 
2.1.2 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 778,320.00 บาท

รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100)

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง

อําเภอละงู   จังหวัดสตูล

   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี

13,008,270.00

หน่วยงาน สํานักงานปลัด



2.1.3 ประเภทค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 333,260.00 บาท
    

2.1.4 ประเภทเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 187,200.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเและรองนายกเทศมนตรี     ตั้งไว้

ตั้งไว้ 120,000.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)
          2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล)

ตั้งไว้ 67,200.00 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)

2.1.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 320,820.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 86,520.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)
          2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 7,860.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500)
          3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 120,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210300)
          4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 67,200.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)
          5) เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 39,240.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้ 691,440.00 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้ 494,280.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีกําหนดหรืองานท่ัวไปและ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืน
ท่ีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามท่ีกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)
 2.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 197,160.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจํา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)
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2.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 6,011,300.00 บาท แยกเป็น
2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,881,400.00 บาท แยกเป็น

          1)  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,490,400.00 บาท

               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิก   
สภาเทศบาล  จํานวน 12 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 869,400.- บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน
621,000.-บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 531000)

          2) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.      ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
               -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัย   ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าทําขวัญฝ่าอันตรายเป็น
ครั้งคราว เงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล 
เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)  (รหัสบัญชี

310100)  

          3) ประเภทค่าเบ้ียประชุม ตั้งไว้ 7,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจําสภาฯ กรรมการวิสามัญประจําสภาคณะต่างๆ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310200)

          4) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 48,000.00 บาท
               - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)
          5) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 101,400.00 บาท
               -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

          6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 61,600.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

          7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 148,000.00 บาท
               -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน  ลูกจ้างประจํา หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)



2.3.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 3,474,900.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 650,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  

ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 404,420.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 245,580.-บาท (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100)
          2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 

ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ- เก้าอ้ี เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 150,000.- บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)

(รหัสบัญชี 320400)

          3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,124,900.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
              (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสําคัญของชาติ งานประเพณี และงานอ่ืนๆ 

ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี - รัฐพิธี  พิธีกรรมทางศาสนา  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 
ประกอบเลี้ยงในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสําคัญของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
               (2)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.00 บาท
                 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี

320200)
               (3) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

ตั้งไว้ 25,000.00 บาท

                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)
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          (4) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการ 
ชุมชน และกลุ่มภาคีเครือข่ายของเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งไว้ 700,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
ในการดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  รหัส 00252  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 79 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)
          (5) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 250,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเครื่องแต่งกาย
นักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค  ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงดุริยางค์  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าใช้จ่าย
ขบวนพาเหรด หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล  กีฬาตะกร้อ  กีฬาเปตอง 
กีฬาวอลเลย์บอลฯลฯ รวมถึงกีฬาพ้ืนบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน หน้า 79 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)
         (6) โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน  รหัส  00252  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า 80 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)
          (7) โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้ําเสียในชุมชน) ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานโครงการ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

รหัส  00252  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หน้า 82 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)
          (8) โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน      ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานตามโครงการ 
เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สํารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) การประชุมของกลุ่ม  
ชุมชน  คณะกรรมการชุดต่างๆ  ท่ีเทศบาลจัดตั้งเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่ม ชุมชน  
ชมรมต่างๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 84 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี

320200)
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          (9) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอ่ืนๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน
พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 84 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)

          (10) โครงการจัดประชุมประจําเดือนของกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน
ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจําเป็นต้องจ่ายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน
ในการประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาล  ตลอดจนการติดตามผล
การดําเนินงาน การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากลุ่ม ชุมชน /คณะกรรมการชุดต่างๆท่ีเทศบาลแต่งตั้ง
เช่น คณะกรรมการชุมชน  สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี 320200)

          (11) โครงการจัดงานวันสตรีสากล ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานตาม
โครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 85 ลําดับท่ี 5) (รหัสบัญชี 320200)

          (12) โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน
พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 ลําดับท่ี 9) (รหัสบัญชี 320200)

          (13) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน
พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 87 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี 320200)

          (14) โครงการตรวจสุขภาพประจําปี ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจําปี ของ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 88 ลําดับ 1) (รหัสบัญชี 320200)

          (15) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 89 ลําดับ 1) (รหัสบัญชี 320200)
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          (16) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล ตั้งไว้ 16,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนา
สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 89 ลําดับ 2) (รหัสบัญชี 320200)

          (17) โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ   ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 20,000.- บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000. -บาท  (ปรากฏในแผนงานรักษา

ความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 97 ลําดับ 1) (รหัสบัญชี 320200)

          (18) โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รหัส 00121 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 97 ลําดับท่ี 2) 
(รหัสบัญชี 320200)
          (19) โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร. เทศบาล

ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
และรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 98 ลําดับ 3) (รหัสบัญชี 320200)

          (20) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล 
ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทําแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดําเนินงานของเทศบาล เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  รหัส 00111  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร หน้า 101 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

          (21) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น ตั้งไว้ 263,900.00 บาท
             - เพ่ือเป็นค่าจ้างยามท้องถ่ินในการเฝ้าอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น บริเวณรอบสวนสาธารณะ
หรือบริเวณอ่ืนๆท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 163,900.-บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 104 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี จัดทําตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจําชุมชน
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          (22) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานท่ีฯลฯ 
และรายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว รหัส 00264 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 106 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

           4) รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ตั้งไว้ 450,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างเทศบาล หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา  
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล  ค่าพวงมาลัย  ค่าช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม
ทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีต้องคดีอาญาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 150,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี

 320300)
               (2)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล   ตั้งไว้ 250,000.00 บาท

                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลกําแพง ได้แก่ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิก
สภาเทศบาล / แทนตําแหน่งท่ีว่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป

รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลําดับท่ี 6) 
(รหัสบัญชี 320300) 

2.3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 655,000.00 บาท แยกเป็น

         1) ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม  ซอง ตรายาง  ธงชาติฯลฯ เพ่ือใช้ในงานประจําปกติ
หรืองานท่ีเก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 150,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000.- บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย  ชาม  ช้อน  แก้วน้ําฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน
20,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300
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         3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
             - เพ่ือเป็นค่าซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  หม้อน้ํา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.- บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20,000.-บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)

(รหัส 330700)

         4) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 230,000.00 บาท
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 130,000 บาท

และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)

 (รหัสบัญชี 330800)
         5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000.- บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี

331400)
         6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331200)
         7)  ประเภทวัสดุดับเพลิง ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ําดับเพลิง ท่อส่งน้ําดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก  รองเท้าดับเพลิง  ถังดับเพลิงเคมี  
หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัสบัญชี 331600)
         8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 10,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)

         9) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัส 331700)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 835,000.00 บาท แยกเป็น
2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้ 600,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 400,000 .-บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)

(รหัสบัญชี 340100)  
2.4.2 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 120,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000.-บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี

340200)
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2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.-บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)

(รหัสบัญชี 340300)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ และอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.-บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป  รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340400)

2.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลกําแพงเก่ียวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ท่ัวไป จํานวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)(รหัสบัญชี 340500)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 16,000.00 บาท แยกเป็น

2.5.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลละงู ตั้งไว้ 16,000.00 บาท
     - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ระดับอําเภอ อําเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป

รหัส 00111และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า101 ลําดับท่ี 2) 
(รหัสบัญชี 610200) จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดก่อน

3 . รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม 203,900.00 บาท
3.1    3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 203,900.00 บาท

        3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 203,900.00 บาท แยกเป็น
                1) ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 36,200.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
                    1.1 ค่าจัดซ้ือพัดลมชนิดติดฝาผนัง ตั้งไว้ 7,500.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมชนิดติดฝาผนัง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
(ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลําดับท่ี 1.1)

(รหัสบัญชี 410100)
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                    1.2 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางาน ตั้งไว้ 4,200.00 บาท
                         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีทํางาน (งานประชาสัมพันธ์) จํานวน 2 ตัวๆละ 2,100 บาท (ตั้งราคา
ตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111

และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 90 ลําดับท่ี 1.2) (รหัสบัญชี
410100)
                  1.3 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีนั่ง ตั้งไว้ 8,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปรหัส 00111 และนํามาจากแผน
พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลําดับท่ี 1.3) (รหัสบัญชี 410100)

                  1.4 ค่าจัดซ้ือช้ันวางเอกสาร ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.7) (รหัสบัญชี 410100)

                  1.5 ค่าจัดซ้ือพัดลมแบบโคจรติดเพดาน ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมแบบโคจรติดเพดาน จํานวน 1 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด)ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.8) (รหัสบัญชี 410100)

                  1.6 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ตั้งไว้ 4,500.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 3 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.9) (รหัสบัญชี 410100)

         2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 36,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 3 คนนั่ง จํานวน 8 ลํา เป็นเงิน 36,000 บาท (ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 99 ลําดับท่ี 6) (รหัสบัญชี 410300)
         3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 59,700.00 บาท
             3.1 ค่าจัดซ้ือมิกเซอร์  (Mixer)   ตั้งไว้ 53,900.00 บาท
เครื่องผสมสัญญาณเสียง  ขนาด 24  ช่องสัญญาณจํานวน 1 เครื่อง (ตั้งราคาตามท้องตลาด)  เพ่ือใช้ในกิจการงาน
ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และ

นํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลําดับท่ี 1.4) (รหัสบัญชี 
410600)
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              3.2 ค่าจัดซ้ือไลน์เอาท์พุท ตั้งไว้ 5,800.00 บาท
ขนาดกําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 1200W ; แบบมีมอนิเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ในกิจการงาน

นํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลําดับท่ี 1.6) (รหัสบัญชี
410600)
        4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 72,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
            4.1 ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,600.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300 บาท เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
                    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 2.1) (รหัสบัญชี 411600) ในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว  จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
            4.2 ค่าจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD ตั้งไว้ 6,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอภาพแบบ  LCD  จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักปลัด
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามท่ี
กระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                   1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
                   2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920X1,080 Pixel
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส00111และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 2.2) (รหัสบัญชี 411600) ในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
            4.3 ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา ตั้งไว้ 10,400.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 5,200 บาท เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักปลัด(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้ 
                    1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
                    2. มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
                    3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
                    4. มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า
                    5. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
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ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และ



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 2.3) (รหัสบัญชี 411600) ในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
           4.4 ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักปลัด (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง  และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
                    2. มีส่วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
                    3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
                    4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย
                    5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                    6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                    7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 2.4) (รหัสบัญชี 411600) ในการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว  จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
           4.5 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ตั้งไว้ 32,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด (ราคาท้องตลาด)
เพ่ือใช้ในกิจการงานของเทศบาล และให้การบริการประชาชน  (จัดซ้ือนอกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะ
ดังนี้
                   1. Access Point (อุปกรณ์จุดกระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย)
                   2. เสาอากาศแบบรอบทิศทาง
                   3. สายสัญญาณสําหรับเชื่อมต่อ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 2.5) (รหัสบัญชี 411700)
จัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว  จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

**********************************************
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งบกลาง 1,302,000.00       

๑๒,๑๒๑,๕๐๐.๐๐ 47,233,446.94        

การเมือง 2,508,720.00       
ประจํา 3,641,430.00       47,233,446.94        

47,234,411.20        

 

คิดยอดหน้ารายรับ



ค่าตอบแทน #VALUE!
2,849,500.00











และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 







เงินอุดหนุน #REF!

รวม #REF!



กองคลัง

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ



ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 3,417,120.00 บาท แยกเป็น

1 . งบกลาง ตั้งไว้รวม 1,294,590.00 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชําระหนี้เงินกู้และดอกเบ้ีย ตั้งไว้ 411,190.00 บาท

1.1.1 ค่าดอกเบ้ียและเงินต้นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตั้งไว้ 411,190.00 บาท
        - เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลกําแพง  ตั้งไว้ 471,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน

211,190.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 200,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

 (รหัสบัญชี 110100)

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 883,400.00 บาท
1.2.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)         ตั้งไว้ 489,500.00 บาท

       - ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4  พ.ศ.2542 ข้อ 2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รหัส 00411) (รหัสบัญชี 120100)
1.2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 355,000.00 บาท

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ10 ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกฎหมายท่ีเทศบาล
ต้องจ่ายในปีปัจจุบันตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110300)

ตั้งไว้ 38,900.00 บาท

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
ของปีท่ีผ่านมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

หน่วยงาน กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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เทศบาลตําบลกําแพง

อําเภอละงู   จังหวัดสตูล

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

1.2.3 ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)



2 . รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 2,038,130.00 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม 1,150,560.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,036,680.00 บาท

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองคลัง ตามท่ีกรอบอัตรากําลัง 3 ปี กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ   ตั้งไว้ 113,880.00 บาท

        1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล  ตั้งไว้ 93,720.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

        2) เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 17,760.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

        3) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ ตั้งไว้ 2,400.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป รหัส 0011) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้ 360,000.00 บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้ 233,880.00 บาท

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างเทศบาลตําบลกําแพง สังกัดกองคลัง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีกําหนด
และ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายเพ่ิมกับเงินค่าจ้างหรือตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎ

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)
 2.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 126,120.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างเทศบาลตําบลกําแพง สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)
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2.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 527,570.00 บาท แยกเป็น
2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 194,570.00 บาท แยกเป็น

          1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

               -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111)  (รหัสบัญชี 310100)

          2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 54,000.00 บาท
               - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00113) (รหัสบัญชี 310300)

          3) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 82,800.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

          4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,770.00 บาท

            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

          5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

               -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  

2.3.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 235,000.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  

ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ จํานวน 70,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320100)
          2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุ
ต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ- เก้าอ้ี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

บริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)

 -56-

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)



ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

              (1) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุค่าใช้สอย ในการจัดทําป้ายคัทเอาท์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์
กําหนดเวลาการเสียภาษีประจําปี เช่น สี พู่กัน ไม้ กระดานอัดฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 

หน้า 103 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

             (2) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นํามาจากแผนพัฒนา

ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 103 ลําดับ 2) (รหัสบัญชี 320200)

                  (3)  โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการดําเนินงานตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นํามาจากแผนพัฒนา

ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 103 ลําดับ 3) (รหัสบัญชี 320200)

           4) รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างเทศบาล  หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ กําหนด  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการ

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย  
ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 98,000.00 บาท แยกเป็น
         1) ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ซอง ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน

35,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย  ชาม ช้อน  แก้วน้ําฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400) 

          3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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         3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถ น้ํามันเบรค หัวเทียน อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113) (รหัสบัญชี 330700)
         4) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (330800)                                              

         5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.- บาท และเงิน

อุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานงานคลัง รหัส 00113)

(รหัสบัญชี 331400)
         6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเมมโมรี่การ์ดกล้องถ่ายรูปดิจิตอล สีพ่นครุภัณฑ์ พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 00113) (รหัสบัญชี 330300)
         7) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัส 331700)

3 . รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม 84,400.00 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 84,400.00 บาท แยกเป็น
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 84,400.00 บาท

        1) ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 71,200.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

            1.1 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 5 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.10) (รหัสบัญชี 410100)

            1.2 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวม ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวมแบบมีพนักพิง  จํานวน 50 ตัวๆ ละ 1,200 บาท (ตั้งราคาตาม

ท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และนํา

มาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.11)(รหัสบัญชี 410100)
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             1.3 ค่าจัดซ้ือโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,200.00 บาท
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลําดับท่ี 1.12) (รหัสบัญชี 410100)

       2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 13,200.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

            2.1 ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 13,200.00 บาท

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

ของกองคลัง (จัดซ้ือนอกเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามท่ี

กระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

                    1. ความเร็วในการพิมพ์ (Printing) 16 แผ่น/นาที (ขาว-ดํา), 4 แผ่น/นาที (สี)

                    2. ความละเอียดในการพิมพ์ Up to 600 x 600 x 2 dpi

                    3. ความละเอียดในการแสกน (Scan) Up to 1200 dpi, 30 bit

                    4. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (Copy) Up to 16 ppm (black) Up to 4 ppm (Color)

                    5. ความละเอียดการถ่ายเอกสาร ขาว-ดํา Up to 300 x 300 dpi (black)

                    6. ความละเอียดการถ่ายเอกสาร สี-กราฟฟิก Up to 300 x 300 (Color)

                    7. หน่วยความจํา 128 MB
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 95 ลําดับท่ี 2.6) (รหัสบัญชี 411600)

ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
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**********************************************



กองช่าง

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ



ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 10,926,400.00 บาท แยกเป็น

1 . รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 4,800,900.00 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม 1,024,210.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 820,690.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาลหรือตามท่ีกรอบอัตรากําลัง 3 ปี กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100) 
1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 175,020.00 บาท

    

การโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)
1.1.3 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 28,500.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 24,660.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัส
บัญชี 220200)
          2) เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,840.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้ 790,800.00 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 645,720.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีกําหนดหรืองานท่ัวไปและ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืน
ท่ีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามท่ีกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้างกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)
 1.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 145,080.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 
220700)
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หน่วยงาน กองช่าง
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

อําเภอละงู   จังหวัดสตูล
เทศบาลตําบลกําแพง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจํา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ



1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 2,735,890.00 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 117,890.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 28,000.00 บาท
               - เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส

00311) (รหัสบัญชี 310300)
          2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 51,000.00 บาท
               -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

310400)
          3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 14,890.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัส

บัญชี 310500)
          4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000.00 บาท
               -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน  ลูกจ้างประจํา หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  

โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,255,000.00 บาท แยกเป็น
           1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 1,135,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจัดทําวารสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 835,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 300,000.-บาท (ปรากฏ

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)  (รหัสบัญชี 
320100)
           2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ 
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ - เก้าอ้ี เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000.- บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 20,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)
ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

               3.1 โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ
ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการ

เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร หน้า 86 ลําดับท่ี 8) (รหัสบัญชี 320200)
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           3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311)  (รหัสบัญชี 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ



          4) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือ
เงินรางวัล  ค่าช่อดอกไม้  ค่าพวงมาลัย  ค่ากระเช้าดอกไม้  ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาค่าชดใช้ความเสียหาย หรือ
สินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างท่ีต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  รหัส 00311)  (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,363,000.00 บาท แยกเป็น
         1) ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม  ซอง ตรายาง  ธงชาติฯลฯ เพ่ือใช้ในงานประจําปกติ
หรืองานท่ีเก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330100)
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย  ชาม  ช้อน  แก้วน้ําฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี
330300)
         3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี 
ท่อระบายน้ํา ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป 200,000.-บาท (ปรากฏในแผน

งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330600)
         4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
             - เพ่ือเป็นค่าซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน  หม้อน้ํา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000.- บาท
และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700)
         5) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 90,000.00 บาท
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,000.-บาท

และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330800)
         6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331400)
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         7)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 450,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ
สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
จํานวน  300,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป 150,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)
         8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)
         9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  สี  ฟิล์ม  ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม  และการโยธา  รหัส  00311) 
(รหัสบัญชี 331100)
         10)  ประเภทวัสดุเกษตร ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา
อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ คราด สปริงเกอร์ อวน กระชังฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000.-บาท และเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 50,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331000)
         11) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม  และการโยธา

รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 250,000.00 บาท แยกเป็น
1.4.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอละงู ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
         - ในการขยายเขตไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6 ซอยท่านา-ประปา (บ้านบังหมาด) ตามมาตฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  รหัส 00242 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 64 ลําดับ 28) (รหัส 610200) จะดําเนินการ
ได้ต่อเม่ือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับจังหวัดก่อน
1.4.2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอละงู ตั้งไว้ 200,000.00 บาท
         - ในการขยายเขตประปาถนนสายในทอน ชุมชนขนมจีน  ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอละงู
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส 00312

และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า64 ลําดับท่ี 29) (รหัส 610200)
จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดก่อน
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2 . รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม 6,125,500.00 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,125,500.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 54,500.00 บาท
        1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็น จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 45,000 บาท (ตั้งราคาตาม
ท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร หน้า 92 ลําดับท่ี 1.16) (รหัสบัญชี 410500)
        2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,500.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  มีสายสะพาย  จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 9,500 บาท (ตั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555)  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตาสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311 
และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 92 ลําดับ 1.17) (รหัสบัญชี 
410900)

2.1.2 หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,071,000.00 บาท แยกเป็น
        1. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตั้งไว้ 839,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด รายละเอียด
ดังนี้
              1. ก่อสร้างถนนผิวจราจร หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,900.00 เมตร
              2. ติดตั้งท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ∅ 0.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 3 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  รหัส
 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 55 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี

420900)
        2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ซอยประชาบํารุง (ต้นมะขาม-คลองละงู)

ตั้งไว้ 1,230,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ําซอยประชาบํารุง (ต้นมะขาม-คลองละงู) ตามแบบ
ท่ีเทศบาลกําหนด รายละเอียด ดังนี้
              1. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 240.00
เมตร
              2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส

 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 56 ลําดับท่ี 5) (รหัสบัญชี
420900)
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        3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ซอยท่านา-ประปา (บ้านบังหมาด)

ตั้งไว้ 481,000.00 บาท
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา ซอยท่านา-ประปา (บ้านบังหมาด) ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด รายละเอียด ดังนี้
              1. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า 124.00
เมตร
              2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 248.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส

 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 56 ลําดับท่ี 7) (รหัสบัญชี
420900)
        4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ซอยโรงน้ําชลดา

ตั้งไว้ 408,000.00 บาท
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา ซอยโรงน้ําชลดา ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด
รายละเอียด ดังนี้
              1. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ความยาวรวม 69.00 เมตร
              2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 69.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 345.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส

 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 57 ลําดับท่ี 10) (รหัสบัญชี
420900)
        5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา สายเทศบาล 6 (ซอยเอ่ียมอุทิศ)

ตั้งไว้ 1,000,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ํา สายเทศบาล 6 (ซอยเอ่ียมอุทิศ) ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด รายละเอียด ดังนี้
              1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
411.00 ตารางเมตร
              2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ท้ัง 2 ข้าง กว้างภายใน 0.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 274.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส

 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 57 ลําดับท่ี 13) (รหัสบัญชี
420900)
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        6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทศบาล 1 (ซอยบ้าน นายสุธรรม  ปากบารา)

ตั้งไว้ 120,000.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนเทศบาล 1 (ซอยบ้าน นายสุธรรม ปากบารา) ตามแบบท่ีเทศบาล
กําหนด รายละเอียด ดังนี้
              1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 48.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
192.00 ตารางเมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รหัส

 00312 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 58 ลําดับท่ี 15) (รหัสบัญชี
420900)
       7. สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลแบบครบวงจร (ระยะท่ี 1)

ตั้งไว้ 1,993,000.00 บาท
         - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร (ระยะท่ี 1)
รายละเอียดตามแบบแปลน /ข้อมูล ท่ีเทศบาลตําบลกําแพงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และนํามาจากแผนพัฒนา

สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 83 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี 110600)
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ



ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 6,118,140.00 บาท แยกเป็น

1 . งบกลาง ตั้งไว้รวม 100,000.00 บาท แยกเป็น
1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 100,000.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และนํามาจากแผนพัฒนา

สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 72 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี  110600)

2 . รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 5,930,090.00 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม 1,141,340.00 บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,109,420.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และ/ หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
แก่พนักงานเทศบาล ตามท่ีกรอบอัตรากําลัง 3 ปี กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220100) 
2.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 31,920.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี

220200)
          2) เงินเพ่ิมค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
          3) เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,920.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)
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เทศบาลตําบลกําแพง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
อําเภอละงู   จังหวัดสตูล

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม



2.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้ 713,640.00 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว  ตั้งไว้ 528,720.00 บาท
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีกําหนดหรืองานท่ัวไป และ / หรือ เงินเพ่ิมอ่ืน
ท่ีจ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง กําหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลท่ีเทศบาลจ้าง
เป็นการชั่วคราวเพ่ือรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขนขยะในเขตเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)
 2.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 184,920.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 3,875,110.00 บาท แยกเป็น
2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 106,110.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 18,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310300)
          2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800.00 บาท
                -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ

          3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,310.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)
          4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 16,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)

ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)
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2.3.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,916,000.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 2,400,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา และ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าตัดหญ้า ถางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,700,000.-บาท และเงินอุดหนุน
ท่ัวไป จํานวน 700,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221)

(รหัสบัญชี 320100)
          2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด  โต๊ะ  รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  จํานวน 50,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  รหัส 00221)

(รหัสบัญชี 320400)
          3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 316,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
              (1) โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ ด้านสาธารณสุข

ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการดําเนินการประชุม สําหรับกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ  คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสด กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับด้านการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นําและมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 70 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)
               (2) โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจําศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เทศบาล

ตั้งไว้ 16,000.00 บาท
                       -  สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สําหรับ
ใช้ในชุมชนทุกชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงาน

สาธารณสุขอ่ืน รหัส 00223 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 70 ลําดับ
ท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)
               (3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง            ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 71 ลําดับท่ี 1)

(รหัสบัญชี 320200)
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               (4) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด
ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน  รหัส 00252  และนํามาจากแผนพัฒนา  สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  หน้า 71 ลําดับท่ี 3)
(รหัสบัญชี 320200)
               (5) โครงการเย่ียมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด           ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า  72 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)
               (6) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 72 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี
320200)
               (7) โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบร้านอาหารและแผงลอยให้ได้มาตรฐาน        

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                       -  สําหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 72 ลําดับท่ี 4) (รหัสบัญชี 320200)
               (8) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร      

ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                        - สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รหัส 00223  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลําดับท่ี 8) (รหัสบัญชี
 320200)
                (9) โครงการขุดลอกท่อระบายน้ํา ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
                        - สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย รหัส 00245 และนํามาจาก

แผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 81 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 
320200)
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               (10) โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน     ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                         - สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน  รหัส  00252  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)
              (11) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

                        - สําหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุต่าง ๆ  รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน รหัส 00252 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลําดับ
ท่ี 4)  (รหัสบัญชี 320200)
              (12) โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
                        - สําหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และนํามาจากแผนพัฒนา

สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 107 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

           4) รายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบัติราชการที�ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
           (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ท่ีต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่างๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  จํานวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน 20,000.- บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 853,000.00 บาท แยกเป็น
         1) ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
               - สําหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ผ้าม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
               - สําหรับจ่ายเป็นค่าแปรง  เข่ง  ไม้กวาด  ถ้วย  ชาม  ช้อน  แก้วน้ําฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)
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           3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี
ท่อระบายน้ํา ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330600)
          4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
             - เพ่ือเป็นค่าซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ําฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)
         5) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 600,000.00 บาท
               - สําหรับใช้เป็นค่านํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน 400,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร

งานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800) 
         6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
              - สําหรับจ่ายเป็นค่าตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่องฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400) 
         7) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
               - สําหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  เช่น  ถุงมือ  เสื้อ 
กางเกง  หมวก  ผ้าปิดจมูก เสื้อกันเปื้อน เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)  
         8)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
                - สําหรับใช้เป็นค่าจัดซ้ือน้ํายาเคมีต่างๆ  เวชภัณฑ์  สําหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค  ท่ีเป็นปัญหา                         
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย  เช่น ยากําจัดยุงแมลงวัน แมลงสาบ ยากําจัดหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน
70,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330900)
         9) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
               - สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)

2.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 200,000.00 บาท แยกเป็น
2.4.1 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตําบลกําแพง  ตั้งไว้ 80,000.00 บาท
         - เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชนๆ ละ 10,000.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รหัส 00223

และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 70 ลําดับท่ี 4) (รหัสบัญชี 610400)
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2.4.2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศพส.จ.สตูล)
ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

         - เพ่ือสนับสนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส00252

และนํามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 71 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 610200) 
จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดก่อน 
2.4.3 อุดหนุนโรงพยาบาลละงู ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
        - เพ่ือสนับสนุนตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังโรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รหัส 00222 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลําดับท่ี 9) (รหัสบัญชี 610400)  จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดก่อน

3 . รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม 88,050.00 บาท
3.1    3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 88,050.00 บาท แยกเป็น

        3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 88,050.00 บาท
               1) ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 5,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้นวางเอกสาร จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 5,000 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้
จัดเก็บเอกสารในงานสาธารณสุขฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร 
หน้า 92 ลําดับท่ี 1.24) (รหัสบัญชี 410100)
               2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 48,000.00 บาท
                   2.1 ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 45,000.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งราคาตามท้องตลาด)
เพ่ือใช้ในกิจกการงานกองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะ ดังนี้
                          1 . กําลังเครื่องยน 30 แรงม้า, 22 กิโลวัตต์, 18,900 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง
                          2 . ความจุถังน้ํายาเคมี 6.2 ลิตร
                          3 . ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร
                      4. การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร/ชั่วโมง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และ

นํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  หน้า 92 ลําดับท่ี 1.22)  (รหัสบัญชี 
410400)
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                 2.2 ค่าจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
                        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดแรงม้า 1x1 HP จํานวน 1 เครื่อง (ตั้งราคาตามท้องตลาด)
 เพ่ือใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และ

นํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  หน้า 93 ลําดับท่ี 1.25)  (รหัสบัญชี 
410400)
               3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,500.00 บาท
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง มีสายสะพาย จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 9,500 บาท (ตั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555)  เพ่ือใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 92 ลําดับที 1.21) (รหัสบัญชี 410900)
               4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,550.00 บาท แยกเป็น
                   4.1 ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)     ตั้งไว้ 5,250.00 บาท
                       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (จัดซ้ือนอกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี
งบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะ ดังนี้

                                 - หน่วยความจํา 40 MB 

                           - การเชื่อมต่อ USB 2.0 Hi-Speed, Wireless LAN

                       การพิมพ์

                           - ความเร็วในการพิมพ์ สูงสุด 33 (พิมพ์ ขาว-ดํา) 27 (พิมพ์สี) หน้า/นาที

                           - ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 6,000 x 1,200 dpi

                       ความเร็วในการถ่ายเอกสาร

                           - สูงสุด 22 (พิมพ์ขาว-ดํา) / 20 (พิมพ์สี) แผ่นต่อนาที

                       ขนาดกระดาษท่ีใช้

                           - A4, A5, A6, Exe, LTR, LGL, Photo 4x6" (102x152 มม.), Index Card (127x203 มม.),

                           Photo-2L (127x178 มม.), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนํา

มาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 95 ลําดับท่ี 2.7) (รหัสบัญชี 411600) 
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
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                   4.2 ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 17,000.00 บาท
                            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการงานกองสาธารณสุขฯ
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง
ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
                    2. มีส่วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB
                    3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
                    4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย
                    5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                    6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                    7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนํา

มาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 95 ลําดับท่ี 2.8) (รหัสบัญชี 411600)
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
                 4.3 ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,300.00 บาท
                          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขฯ (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                    1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
                    2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัส 00111 และ

นํามาจากจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 95 ลําดับท่ี  2.9) (รหัสบัญชี
411600)  ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว  จะดําเนินการได้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหาร

และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน
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กองการศึกษา

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ



ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 7,738,550.00 บาท แยกเป็น

1 . รายจ่ายประจํา ตั้งไว้รวม 7,451,400.00 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้รวม 878,080.00 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 659,920.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาล ตามท่ีกรอบอัตรากําลังกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220100)
1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 218,160.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
          1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 179,880.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)
          2) เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 38,280.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211)  (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้รวม 856,320.00 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างช่ัวคราว ตั้งไว้ 560,400.00 บาท
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจท่ีกําหนด หรืองานท่ัวไป และ/หรือเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่าย
ควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220600)  
 1.2.2 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้ 295,920.00 บาท
      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน

งานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)  

หน่วยงาน กองการศึกษา
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เทศบาลตําบลกําแพง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
อําเภอละงู   จังหวัดสตูล



1.3 หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 3,951,000.00 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 89,400.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 22,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310300)  
          2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 23,400.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน

          3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 44,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211)(รหัสบัญชี 310600)

1.3.2    ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,453,400.00 บาท แยกเป็น
          1) ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 186,400.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน                
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าเช่าวัตถุโบราณประจําพิพิธภัณฑ์  
ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 136,400.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)  
          2)  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น วัสดุต่าง ๆ 
ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป
จํานวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211)  (รหัสบัญชี

320400) 
          3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,711,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
              (1) โครงการส่งเสริมเพ่ิมความรู้แก่นักเรียนระดับประถม            ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ 
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รหัส 00214 นํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 66 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)   

การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310400)
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               (2) โครงการมอบประกาศนีบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง
ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์  ค่าของขวัญ 
เกียรติบัตร รางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) และนํามาจากแผนพัฒนา

สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 66 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 
320200)
               (3) โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเท่ียว        ตั้งไว้ 24,000.00 บาท
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอน  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าเครื่องอุปโภค - บริโภคอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 66 ลําดับท่ี 3)(รหัสบัญชี 320200)
               (4) โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนรู้สําหรับห้องสมุดในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รหัส 00214  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 66 ลําดับท่ี 4) (รหัสบัญชี 320200)
               (5) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น          

ตั้งไว้ 250,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 67 ลําดับท่ี 7)
(รหัสบัญชี 320200)
               (6) โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และวัสดุต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  รหัส 00263

และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 68
ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)

                     - 
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               (7) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 450,000.00 บาท

                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ เช่น งานลอยกระทง  
งานวันเด็กแห่งชาติ งานสมโภชหลวงปู่คง งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์ งานถือศีลกินเจ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
งานวันพ่อแหงชาติ งานวันออกพรรษา งานเมาลิด งานเข้าสุนนะห์ งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 350,000.- บาท  และเงินอุดหนุน
ท่ัวไป จํานวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน หน้า 68 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี  320200)

               (8) โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม      ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ  ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัล
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 68 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี 320200)
                (9) โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ของขวัญ เงินรางวัล
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 68 ลําดับท่ี 4) (รหัสบัญชี 320200)
               (10) โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาในวันพระ    ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส

00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน หน้า 69 ลําดับท่ี 6) (รหัสบัญชี 320200)
              (11) โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ ตั้งไว้ 350,000.00 บาท

                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่อง
แต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 
ฯลฯ รวมถึงกีฬาพ้ืนบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของประชาชน และ/หรือ ตามฤดูกาล  เป็นต้น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และ นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
หน้า 76 ลําดับท่ี 1) (รหัสบัญชี 320200)
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              (12) โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกรณีท่ีส่วนราชการ เอกชน 
หรือเทศบาลตําบลกําแพงดําเนินการ ตั้งไว้ 350,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่อง
อุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จํานวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  รหัส 00262  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 76 ลําดับท่ี 2) (รหัสบัญชี 320200)
              (13) โครงการร่วมดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู   

ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
                    - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมดําเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา  และนันทนาการ

รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
หน้า 77 ลําดับท่ี 3) (รหัสบัญชี 320200)
              (14) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน   ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อฯลฯ ให้แก่ชุมชน ท้ัง 8 ชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
หน้า 77 ลําดับท่ี 4) (รหัสบัญชี 320200)
              (15) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกําลังกาย   ตั้งไว้ 72,000.00 บาท
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  และค่าวัสดุต่างๆ  หรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน
ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
หน้า 77 ลําดับท่ี 5) (รหัสบัญชี 320200)

       4) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ตั้งไว้ 526,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น

           (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ตั้งไว้ 30,000.00 บาท

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 
เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างท่ีต้องหาคดี งานพิธีการต่างๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320300)
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          (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 496,000.00 บาท        ดังนี้
               2.1 ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 364,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 75 ลําดับท่ี 11) (รหัสบัญชี 320300)   
               2.2 ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 70,000.00 บาท
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน หุ่น แบบจําลอง วัสดุการศึกษาอ่ืนท่ีจําเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส

00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน หน้า 67 ลําดับท่ี 8) (รหัสบัญชี 320300)
               2.3 ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง     

ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 66 ลําดับท่ี 5) (รหัสบัญชี 320300)  
               2.4 สนับสนุนกิจกรรม/การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส

00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
ท้องถ่ิน หน้า 67 ลําดับท่ี 6) (รหัสบัญชี 320300) 

1.3.3  ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,408,200.00 บาท แยกเป็น
         1) ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)  
         2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ํา ท่ีนอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330300)
          3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน อะไหล่รถจักรยานยนต์ น็อต 
สกรูฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัส

บัญชี 330700)
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         4) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด แก็สหุงต้ม ถ่าน นํ้ามันเครื่องฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330800)
         5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท
              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล เมมบอร์ด เมาส์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)
         6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษโปสเตอร์  สี พู่กัน ฟิล์ม แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ รูปสี ขาว-ดํา ภาพถ่ายดาวเทียม 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211)(รหัสบัญชี 331100)
         7) ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)

          8) ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 196,000.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนํามาจากแผน

พัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 75 ลําดับท่ี 10) (รหัสบัญชี 320300)
          9) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 1,110,200.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม  (นม)  แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 75 ลําดับท่ี 11) (รหัสบัญชี 330400)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,766,000.00  บาท แยกเป็น
ตั้งไว้ 15,000.00 บาท

         - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 69 ลําดับท่ี 7) (รหัสบัญชี 610400) 
1.4.2 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง ตั้งไว้ 15,000.00 บาท
         - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 69 ลําดับท่ี 8) (รหัสบัญชี 610400) 

1.4.1 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง
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1.4.3 อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง ตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน
ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

        - เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผน

งานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รหัส 00263 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 69 ลําดับท่ี 9)  (รหัสบัญชี 
610400) 
1.4.4 อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
ประจํามัสยิด ตั้งไว้ 50,000.00 บาท
      - เพ่ือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจํามัสยิด
กลางกําแพง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ  งานศาสนา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  รหัส  00263  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน้า 69 ลําดับท่ี 10) (รหัสบัญชี 610400) 
1.4.5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 1,586,000.00 บาท
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผน

งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส  00212 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี  ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 75 ลําดับท่ี 13) (รหัสบัญชี 330500)

2 . รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม 287,150.00 บาท
2.1    2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตั้งไว้ 287,150.00 บาท

        2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 287,150.00 บาท แยกเป็น
               1) ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 14,650.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
                   2.1 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
                        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ตั้งราคาตามท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 93 ลําดับท่ี 1.26) (รหัสบัญชี  410100)
                   2.2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 6,650.00 บาท
                      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี จํานวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามาจากแผนพัฒนา

สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 93 ลําดับท่ี 1.28) (รหัสบัญชี 410100)
                   2.3 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บท่ีนอนสําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง

ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
                     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บท่ีนอนเด็ก จํานวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

รหัส 00211  และนํามาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมือง การบริหาร  หน้า 93 ลําดับท่ี 
1.30)  (รหัสบัญชี 410100)
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               2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 31,900.00 บาท
                      2.1 ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 9,900.00 บาท
                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จํานวน 1 จอ 
(ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555) เพ่ือใช้ในกิจการงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตําบล
กําแพง สังกัดกองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะไม่ต่ํากว่ารายละเอียดดังนี้

                             1 . จอม้วนเก็บในกล่องได้
                             2 . บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด ด้วยสวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล
                             3. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์
                             4. ขนาด 100 นิ้ว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมือง การบริหาร หน้า 93 ลําดับท่ี 1.27) (รหัสบัญชี 410700)
                      2.2 ค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 22,000.00 บาท
                            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 เครื่อง  (ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555)  เพ่ือใช้ในกิจกรรมงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนเทศบาลตําบลกําแพง สังกัดกองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะไม่ต่ํากว่ารายละเอียดดังนี้
                              1 . เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
                              2 . ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
                              3 . ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพท่ี True
                              4 . ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมือง การบริหาร หน้า 94 ลําดับท่ี 1.32) (รหัสบัญชี 410700)
               3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,500.00 บาท
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง  ตั้งไว้ 3,500 บาท  (ตั้งราคานอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555) เพ่ือใช้ในงานกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร หน้า 93 ลําดับท่ี 1.31) (รหัสบัญชี 410900)
               4) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ 225,100.00 บาท
                   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายใช้ในร่ม จํานวน 5 รายการ ดังนี้
                     1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 54,000 บาท
                     2. ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 4 สถานี จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท
                     3. จักรยานนั่งปั่น จํานวน 4 ชุดๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 35,600 บาท
                     4. มอเตอร์ปั่นเอว จํานวน 4 ชุดๆ ละ 8,900 บาท เป็นเงิน 35,600 บาท
                     5. ลู่วิ่งวงรี 2 in 1 จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,900 บาท
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(ตั้งราคานอกเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555) เพ่ือใช้ในงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลตําบลกําแพง
สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานกีฬา

และนันทนาการ รหัส 00262 และนํามาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการ
พักผ่อนหย่อนใจ หน้า 77 ลําดับท่ี 6) (รหัสบัญชี 411200)
               5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
                  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 6,000 บาท
เป็นเงิน 12,000 บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา  (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง ICT กําหนด) โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าคุณลักษณะดังนี้
                   1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
                   2. รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920X1,080 Pixel
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รหัส 00211 และนํามา

จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 95 ลําดับ 2.10) (รหัสบัญชี 411600)  
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าว จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

******************************************
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 2.  ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

ส่วนที่ 4

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล

1.  ประมาณการรายรับ



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 8,943,972.85 10,160,487.12

1.  แผนงานการพาณิชย์ 6,225,400.00 7,349,400.00

2.  แผนงานบริหาร 2,718,572.85 2,811,087.12
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รับจริง รหัส
หมวด / ลักษณะ / ประเภท ปี ปี + เพ่ิม ปี บัญชี

2554 2555 - ลด 2556
1.  รายได้                    (ยอดรวม) 5,956,379.55 6,751,000.00 + 1,501,000.00 8,252,000.00
     - ดอกเบี้ยรับจํานํา 5,419,640.00 6,000,000.00 + 1,500,000.00 7,500,000.00
     - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 283.55 1,000.00 1,000.00 2,000.00
     - กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 536,456.00 750,000.00 0.00 750,000.00
     - รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 0.00

2.  เงินได้อ่ืน                 (ยอดรวม) 2,975,877.65 4,000,000.00 + 1,000,000.00 5,000,000.00
     2.1 กําไรสุทธิปี 2554      (รวม) 2,975,877.65 4,000,000.00 - 4,000,000.00
       - เงินรางวัลประจําปี 15% 328,963.66 600,000.00 - 600,000.00
       - เงินบูรณะท้องถ่ิน 30% 657,927.32 1,200,000.00 - 1,200,000.00
       - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% 1,206,200.09 2,200,000.00 - 2,200,000.00
     2.2 กําไรสุทธิปี 2555      (รวม) 0.00 0.00 + 5,000,000.00 5,000,000.00
       - เงินรางวัลประจําปี 15% 0.00 0.00 + 750,000.00 750,000.00
       - เงินบูรณะท้องถ่ิน 30% 0.00 0.00 + 1,500,000.00 1,500,000.00
       - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% 0.00 0.00 + 2,750,000.00 2,750,000.00                                 

รวมรายรับท้ังส้ิน 8,932,257.20 10,751,000.00 + 2,501,000.00 13,252,000.00

 -91-

งบประมาณ

บัญชีประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกําแพง



ประมาณการรายรับไว้ท้ังส้ิน 13,252,000.00 บาท ดังนี้

1.  รายได้ รวมท้ังหมด จํานวน 8,252,000.00 บาท แยกเป็น
      1.1  ดอกเบี้ยรับจํานํา 7,500,000.00 บาท
              ประมาณการไว้ตามจํานวนดอกเบี้ยรับจํานําของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์
      1.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,000.00 บาท
      1.3  กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 750,000.00 บาท
              ประมาณการไว้ตามจํานวนของกําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดของปีงบประมาณท่ีผ่านมาเป็นเกณฑ์
      1.4  รายได้เบ็ดเตล็ด -
              ประมาณการไว้ตามจํานวนรายได้เบ็ดเตล็ดท่ีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอ่ืน ๆ ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา
              เป็นเกณฑ์

2.  เงินได้อ่ืน รวมท้ังหมด จํานวน 5,000,000.00 บาท แยกเป็น
      2.1  กําไรสุทธิปี 2555 จํานวน 5,000,000.00 บาท แยกเป็น

เงินรางวัลประจําปี 15% ของกําไรสุทธิ จํานวน 750,000.00 บาท
เงินบูรณะท้องถ่ิน 30% ของกําไรสุทธิ จํานวน 1,500,000.00 บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกําไรสุทธิ จํานวน 2,750,000.00 บาท
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--------------------

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลกําแพง
อําเภอละงู  จังหวัดสตูล



จ่ายจริง

หมวด / ลกัษณะ / ประเภท ปี ปี + เพิ�ม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี

1.  รายจายงบกลาง่
      - คาชาํระหนีดอกเบียเงินก ู่ ้� � /รายจายตามขอ้ผกูพนั่ 1,652,004.68 2,718,572.85 + 92,514.27 2,811,087.12

รวมรายจ่ายงบกลาง 1,652,004.68 2,718,572.85 + 92,514.27 2,811,087.12

2.  รายจายของหนวยงาน่ ่

      จ่ายจากรายได้

      2.1 รายจายประจาํ่

             - หมวดเงินเดือนและคาจา้งประจาํ่ 552,573.00 1,010,000.00 + 0.00 1,010,000.00
             - หมวดคาตอบแทนใชส้อยและวสัดุ่ 516,645.37 1,082,000.00 + 101,000.00 1,183,000.00
             - หมวดคาสาธารณูปโภค่ 61,854.85 90,800.00 1,000.00 91,800.00
             - หมวดรายจายอื:น่ 30,900.00 34,600.00 + 8,000.00 42,600.00

รวมรายจ่ายประจํา 1,161,973.22 2,217,400.00 + 110,000.00 2,327,400.00

      2.2  รายจายเพื:อการลงทุน่

             - หมวดคาครุภณัฑที์:ดินและสิงกอสร้าง่ : ่ 49,000.00 8,000.00 - 42,000.00 22,000.00
รวมรายจ่ายเพื�อการลงทนุ 49,000.00 8,000.00 - 42,000.00 22,000.00

     จ่ายจากกาํไรสทธิุ

      2.3  รายจายประจาํ่

             - หมวดรายจายอื:น่ 2,193,091.07 4,000,000.00 + 1,000,000.00 5,000,000.00
รวมรายจ่ายจากกาํไรสทธิุ 2,193,091.07 4,000,000.00 + 1,000,000.00 5,000,000.00

รวมรายจ่ายทั5งสิ5น 5,056,068.97 8,943,972.85 + 1,160,514.27 10,160,487.12

ประมาณการรายรับ 8,149,470.62 10,751,000.00 + 2,501,000.00 13,252,000.00

รายรับสงกว่ารายจ่ายู 3,093,401.65 1,807,027.15 1,284,485.73 3,091,512.88
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งบประมาณ

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานบาลุ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกาํแพง



แผนงาน / งาน เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอย ค่า รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ รวม
ค่าจ้างประจํา และวัสดุ สาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง

แผนงานการพาณิชย์
     งานกิจการสถานธนานุบาล
     ก.  จ่ายจากรายได้ 1,010,000.00 - 1,183,000.00 91,800.00 42,600.00 22,000.00 2,349,400.00
     ข.  จ่ายจากกําไรสุทธิ 5,000,000.00 5,000,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,010,000.00 - 1,183,000.00 91,800.00 5,042,600.00 22,000.00 7,349,400.00

          แผนงานบริหาร
                งานงบกลาง 2,811,087.12
                         ค่าชําระหนี้เงินกู้ 2,691,960.12
                       รายจ่ายตามข้อผูกพัน 119,127.00       

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกําแพง

 -94-



วัตถุประสงค์

เพ่ือประสิทธิผลการบริหาร การชําระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ

งานท่ีทํา

กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามสัญญาท่ีกําหนดไว้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สถานธนานุบาล งบประมาณ 2,811,087.12
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แผนงานบริหาร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

---------------------
รายจ่ายตามแผนงาน



จ่ายจากรายได้

รายจ่ายตาม งบเฉพาะการ
ค่าธรรมเนียม ข้อผูกพัน เงินสํารองจ่าย ช่วยเหลืองบทั่วไป รวมทั้งหมด

ดอกเบี้ยธนาคาร

งานงบกลาง 0.00 191,960.12 2,500,000.00 119,127.00 - - 2,811,087.12

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้
งบเฉพาะการ

เงินกู้ ก.ส.ท. เงินกู้ ก.บ.ท.

แผนงานบริหาร

 -96-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกําแพง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ียากจนขัดสนเงินทอง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์
     เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืน ท่ีต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2.  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีได้มาโดยการกระทําความผิด และสามารถ
     ติดตามผู้กระทําความผิดได้
3.  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร
4.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มี
     ประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล

งานท่ีทํา

1.  ให้บริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพย์สิน
2.  ให้บริการจําหน่ายทรัพย์หลุด
3.  กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจํานํา
4.  จัดทําบัญชี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สถานธนานุบาล งบประมาณ 7,349,300.00
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แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

---------------------

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ



จ่ายจากรายได้

เงินเดือนและ ค่าตอบแทนใช้สอย ค่า ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ค่าจ้างประจํา และวัสดุ สาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง

งานกิจการสถานธนานุบาล 1,010,000.00 - 1,183,000.00 91,800.00 42,600.00 22,000.00 2,349,400.00

จ่ายจากกําไรสุทธิ

เงินเดือนและ ค่าตอบแทนใช้สอย ค่า ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ค่าจ้างประจํา และวัสดุ สาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้าง

งานกิจการสถานธนานุบาล - - - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

รายจ่ายอื่น รวมจ่ายทั้งสิ้น
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แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลตําบลกําแพง
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

งบเฉพาะการ ค่าจ้างชั่วคราว

แผนงาน / งาน ค่าจ้างชั่วคราว รายจ่ายอื่น รวมจ่ายทั้งสิ้น



                         แผนงานบริหาร
                         งานงบกลาง
   

จ่ายจริง
ปี ปี + เพ่ิม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี
ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้
1.  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,118,328.81 2,350,000.00 + 150,000.00 2,500,000.00
2.  ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. 165,932.11 86,786.85 - 86,786.85 0.00
3.  ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. 367,743.76 281,786.00 - 85,957.76 191,960.12
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 + 119,127.00 119,127.00

รวมรายจ่ายประจํา 1,652,004.68 2,718,572.85 + 92,514.27 2,811,087.12
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งบประมาณ
หมวด / ลักษณะ / ประเภท

บัญชีประมาณการรายจ่าย งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลกําแพง



                         แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจํา
                        งานกิจการสถานธนานุบาล    (จ่ายจากรายได้)
   

จ่ายจริง
ปี ปี + เพ่ิม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา     (รวม) 552,573.00 1,010,000.00 + 0.00 1,010,000.00
            ค่าจ้างประจํา              (รวม) 552,573.00 1,010,000.00 + 0.00 1,010,000.00
            -ค่าจ้างประจํา 492,573.00 950,000.00 + 0.00 950,000.00
            -เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่ง 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   (รวม) 506,848.37 1,082,000.00 + 101,000.00 1,183,000.00
            ค่าตอบแทน               (รวม) 379,920.00 797,000.00 + 41,000.00 838,000.00
            -ค่าเช่าบ้าน 1,290.00 60,000.00 0.00 60,000.00
            -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,613.00 60,000.00 + 0.00 60,000.00
            -เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00
            -เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 42,147.00 85,000.00 + 10,000.00 95,000.00
            -ค่าอาหาร 70,100.00 180,000.00 + 0.00 180,000.00
            -ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด 8,400.00 21,000.00 0.00 21,000.00
            -เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 89,400.00 150,000.00 + 20,000.00 170,000.00
            -ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 66,000.00 66,000.00 6,000.00 72,000.00
            -เงินสมทบเงินสะสม 48,080.00 90,000.00 + 5,000.00 95,000.00
            -เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
              พนักงานสถานธนานุบาล 25,890.00 85,000.00 + 0.00 85,000.00
ค่าใช้สอย                              (รวม) 79,239.15 186,000.00 + 60,000.00 246,000.00
            -รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ :
                 - ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต 1,000.00 1,500.00 0.00 1,500.00
                 - ค่าเบี้ยประกันภัย 7,966.15 15,000.00 + 0.00 15,000.00
                 - ค่ารับวารสาร 2,310.00 3,000.00 0.00 3,000.00
                 - ค่าถ่ายเอกสาร 319.00 1,000.00 0.00 1,000.00
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บัญชีประมาณการรายจ่าย งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลกําแพง

หมวด / ลักษณะ / ประเภท
งบประมาณ



จ่ายจริง
ปี ปี + เพ่ิม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี
           - ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์เงินกู้ 0.00 0.00 0.00 50,000.00
           - ค่าสอบบัญชี 20,000.00 30,000.00 + 0.00 30,000.00
           -ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00
           - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ 0.00 + 10,000.00 10,000.00
             ค่าอัดภาพ 250.00 0.00 0.00 0.00
           - ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 6,000.00 8,000.00 + 0.00 8,000.00
            -รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
             ทรัพย์สิน 5,190.00 52,000.00 0.00 52,000.00
            -รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 3,070.00 8,000.00 0.00 8,000.00
            -รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 0.00
             ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 42,204.00 60,000.00 + 0.00 60,000.00
ค่าวัสดุ                                     (รวม) 47,689.22 93,000.00 + 6,000.00 99,000.00
            -วัสดุสํานักงาน 34,183.31 60,000.00 + 0.00 60,000.00
            -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,054.00 3,000.00 + 0.00 3,000.00
            -วัสดุงานบ้านงานครัว 2,518.91 5,000.00 + 0.00 5,000.00
            -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 475.00 5,000.00 0.00 5,000.00
            -วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,458.00 20,000.00 + 0.00 20,000.00
            - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 727.00 6,000.00 + 0.00 6,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค                   (รวม) 61,854.85 90,800.00 + 1,000.00 91,800.00
            -ค่าน้ําประปา 3,289.72 4,800.00 0.00 4,800.00
            -ค่าไฟฟ้า 41,340.79 60,000.00 0.00 60,000.00
            -ค่าโทรศัพท์ 6,153.34 10,000.00 + 2,000.00 12,000.00
            -ค่าไปรษณีย์โทรเลข 3,499.00 6,000.00 -1,000.00 5,000.00
            -ค่าบริการโทรคมนาคม 7,572.00 10,000.00 0.00 10,000.00
หมวดรายจ่ายอ่ืน                         (รวม) 30,900.00 34,600.00 + 8,000.00 42,600.00
            -ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 30,900.00 34,600.00 + 8,000.00 42,600.00

รวมรายจ่ายประจํา 1,152,176.22 2,217,400.00 + 110,000.00 2,327,400.00
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หมวด / ลักษณะ / ประเภท
งบประมาณ



                         แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน
                        งานกิจการสถานธนานุบาล    (จ่ายจากรายได้)
   

จ่ายจริง
ปี ปี + เพ่ิม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง         (รวม) 49,000.00 8,000.00 - 42,000.00 22,000.00
ค่าครุภัณฑ์
     ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 49,000.00 0.00 0.00 0.00

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 8,000.00 0.00 0.00
      - ค่าเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
        พิมพ์ขาว-ดํา ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4)

    ครุภัณฑ์เครื่องป๊ัมน้ําพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 0.00 0.00 + 8,000.00 8,000.00
    ครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงานตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก 0.00 0.00 + 14,000.00 14,000.00
           ตู้เหล็กใส่ทอง 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 49,000.00 8,000.00 + 14,000.00 22,000.00
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บัญชีประมาณการรายจ่าย งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลกําแพง

หมวด / ลักษณะ / ประเภท
งบประมาณ



                         แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจํา
                        งานกิจการสถานธนานุบาล    (จ่ายจากกําไรสุทธิ)
   

จ่ายจริง
ปี ปี + เพ่ิม ปี รหัส

2554 2555 - ลด 2556 บัญชี

หมวดรายจ่ายอ่ืน
กําไรสุทธิ ปี 2554                            (รวม) 2,193,091.07 4,000,000.00 - 4,000,000.00 0.00
     เงินรางวัลประจําปี 15% 328,963.66 600,000.00 - 600,000.00 0.00
     เงินบูรณะท้องถ่ิน  30% 657,927.32 1,200,000.00 - 1,200,000.00 0.00
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% 1,206,200.09 2,200,000.00 - 2,200,000.00 0.00
กําไรสุทธิ ปี 2555                            (รวม) 0.00 0.00 + 5,000,000.00 5,000,000.00
     เงินรางวัลประจําปี 15% 0.00 0.00 + 750,000.00 750,000.00
     เงินบูรณะท้องถ่ิน  30% 0.00 0.00 + 1,500,000.00 1,500,000.00
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% 0.00 0.00 + 2,750,000.00 2,750,000.00

รวมรายจ่ายประจํา 2,193,091.07 4,000,000.00 + 1,000,000.00 5,000,000.00

หมวด / ลักษณะ / ประเภท
งบประมาณ

 -103-

บัญชีประมาณการรายจ่าย งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของเทศบาลตําบลกําแพง



ตั้งงบประมาณรายจ่าย ไว้ท้ังส้ิน 10,160,487.12 บาท แยกเป็น

1.  รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม 2,811,087.12 บาท แยกเป็น
     1.1 ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร ตั้งไว้ 2,500,000.00 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารให้กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขท่ี 910-6-04425-5
                 ในอัตราดอกเบี้ย  MOR - 1.5 ต่อปี
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารให้กับธนาคารออมสิน สาขาละงู บัญชีเลขท่ี 00-135600160-0
                 ในอัตราดอกเบี้ย MOR-1.5
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารให้กับธนาคาร ธกส. สาขาละงู บัญชีเลขท่ี 175-2-43598-2 ลง.5715

ในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1.25
*โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานบริหาร)

     1.2 ค่าชําระหนี้ดอกเบ้ียเงินกู้ ก.บ.ท. ตั้งไว้ 191,960.12 บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขท่ี 53/5/2552 ลงวันท่ี 15  มกราคม  2552  ปีท่ี 3
                 จํานวนเงิน 95,980.06  บาท
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตามสัญญาเลขท่ี 134/86/2552 ลงวันท่ี 19  สิงหาคม  2552  ปีท่ี 3
                 จํานวนเงิน 95,980.06  บาท

*โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานบริหาร)

     1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 119,127.00     บาท
                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลตําบลกําแพง

อําเภอละงู  จังหวัดสตูล
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนานุบาล
--------------------



2.  รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 2,327,400.00 บาท แยกเป็น
     ก. จ่ายจากรายได้
          2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 1,010,000.00 บาท
                    ค่าจ้างประจํา
                    2.1.1  ค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 950,000.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี 
             จํานวน  5  อัตรา
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.1.2  เงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

          2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 1,183,000.00 บาท แยกเป็น
                    ค่าตอบแทน
                    2.2.1  ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.2  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.3  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 95,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและบุคคลในครอบครัว
             ของหน่วยงานนี้ ท่ีมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.4  ค่าอาหาร ตั้งไว้ 180,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.5  ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งไว้ 21,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่คณะกรรม และพนักงานสถานธนานุบาลท่ีดําเนินการ
            จําหน่ายทรัพย์หลุด
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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                    2.2.6  เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี ตั้งไว้ 170,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล, ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ตรวจการฯ
             และเจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์รับจํานําท่ีเก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ

              สํานักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว. 1509 ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน 2551
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.7  ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 72,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.8  เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 95,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจํา
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.9  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 85,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    ค่าใช้สอย
                    2.2.10  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ตั้งไว้ 126,000.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ   แยกเป็น
- ค่ารับวารสาร 3,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาต 1,500.00 บาท
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 15,000.00 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000.00 บาท
- ค่าสอบบัญชี 30,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 บาท
- ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 8,000.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์เงินกู้ 50,000.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมการโอนทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน 10,000.00 บาท

                          *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
                    2.2.11  รายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 52,000.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงทรัพย์สินอ่ืน ๆ
             เช่น คอมพิวเตอร์ (รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม) เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี
             อาคารสํานักงาน ฯลฯ ของหน่วยงานนี้
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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                    2.2.12  รายจ่ายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 8,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท่ีระลึกการก่อตั้ง 
             สถานธนานุบาล
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.13  รายจ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
            ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้
             ตามระเบียบ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    ค่าวัสดุ
                    2.2.14  วัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 60,000.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา คลิป 
             และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอ่ืนใดได้แล้ว ฯลฯ
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.15  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ
             หลอดไฟ  ฯลฯ
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.16  วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้ เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.17  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้ เช่น กระดาษโปสเตอร์
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.18  วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง
             ผ้าหมึกหรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.2.19  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 6,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซินในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนี้
                    *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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          2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 91,800.00 บาท
                    2.3.1  ค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 4,800.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ําประปาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานภายในสํานักงานของสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.3.2  ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการปฏิบัติงานภายในสํานักงานของสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.3.3  ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นโทรศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อราชการของสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.3.4  ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขในการติดต่อราชการของสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

                    2.3.5  ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

          2.4 หมวดรายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้ รวม 42,600.00 บาท
                    2.4.1  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ ตั้งไว้ 42,600.00 บาท

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี
                  *โดยตั้งจ่ายจากรายได้ของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
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3.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้ รวม 22,000.00 บาท แยกเป็น
       3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
               ค่าครุภัณฑ์
                    3.1.1  ครุภัณฑ์ปั๊มน้ําและอุปกรณ์ติดตั้ง ตั้งไว้ 8,000.00 บาท

          -ค่าเครื่องปั๊มน้ําพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 เครื่อง
          

                    3.1.2 ครุภัณฑ์ของใช้สํานักงาน ตั้งไว้ 14,000 บาท
           ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้

          เป็นครุภัณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการคุณสมบัติท่ีแตกต่างจากบัญชี
          ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถ่ิน
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     ก. จ่ายจากกําไรสุทธิ
           รายจ่ายประจํา
            หมวดรายจ่ายอ่ืน ตั้งไว้ 5,000,000.00 บาท

 - จ่ายจากกําไรสุทธิปี 2555 จํานวน 5,000,000   บาท   แยกเป็น
   1.  เงินรางวัลประจําปี  15% ตั้งไว้ 750,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี
                *โดยตั้งจ่ายจากเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
   2.  เงินบูรณะท้องถ่ิน 30% ตั้งไว้ 1,500,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลนําไปบูรณะท้องถ่ิน
                *โดยตั้งจ่ายจากเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
   3..  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ตั้งไว้ 2,750,000.00 บาท
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
                *โดยตั้งจ่ายจากเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)

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