
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 28,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 212,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 314,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 211,180

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,611,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

674,580

สํารองจ่าย 574,520

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 27,230

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 899,880

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 56,640

เงินเดือนพนักงาน 1,764,540

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 28,300

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 212,700

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 314,200

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 211,180

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 4,611,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

674,580

สํารองจ่าย 574,520

เบียยังชีพคนพิการ 576,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 27,230

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 764,760 1,588,440 1,366,680 4,619,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 12,000 86,760 98,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 6,120 40,740 27,240 130,740

เงินเดือนพนักงาน 1,671,240 2,148,840 6,101,520 11,686,140
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 225,480

เงินประจําตําแหน่ง 78,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 21,600

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน 78,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 34,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 1,400,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง
โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

โครงการคลองสวยนํา
ใส 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อสม. 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 447,720 673,200

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 282,000 480,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,200 7,300 104,700 142,800

ค่าเบียประชุม 7,000 7,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

40,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 36,000 402,000 636,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 28,000 120,000 202,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 6,500,000 256,400 1,470,000 9,626,400

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 155,000 155,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 70,000 270,000 480,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

30,000 30,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส 20,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

300,000

โครงการจัดกิจกรรม
วัน อสม. 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานมรกต
อันดามัน มหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีทีละ
งู

280,000

โครงการจัดงานเมา
ลิดกลางกําแพง 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดจ้างผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที

โครงการจัดซือวัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
ประจําศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน         
(ศสมช.) เทศบาล
โครงการจัดซือสือการ
เรียนรู้สําหรับห้องสมุด
ในเขตเทศบาลตําบล
กําแพง

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลและ
ติดตามประเมินผล
แผน
โครงการจัดประชุม
กลุ่ม ชมรม คณะ
กรรมการต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลกําแพง

20,000

โครงการจัดประชุม
กลุ่ม ชมรม คณะ
กรรมการต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข
โครงการจัดระเบียบ
ทางเท้าและทีสาธารณะ

โครงการจ้างผู้นําออก
กําลังกาย 108,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
หลวงปู่คง 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานมรกต
อันดามัน มหัศจรรย์
อาหารอร่อยของดีทีละ
งู

280,000

โครงการจัดงานเมา
ลิดกลางกําแพง 40,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000

โครงการจัดจ้างผู้
ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที

176,500 176,500

โครงการจัดซือวัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
ประจําศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน         
(ศสมช.) เทศบาล

16,000 16,000

โครงการจัดซือสือการ
เรียนรู้สําหรับห้องสมุด
ในเขตเทศบาลตําบล
กําแพง

20,000 20,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลและ
ติดตามประเมินผล
แผน

50,000 50,000

โครงการจัดประชุม
กลุ่ม ชมรม คณะ
กรรมการต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลกําแพง

20,000

โครงการจัดประชุม
กลุ่ม ชมรม คณะ
กรรมการต่าง ๆ ด้าน
สาธารณสุข

20,000 20,000

โครงการจัดระเบียบ
ทางเท้าและทีสาธารณะ 10,000 10,000

โครงการจ้างผู้นําออก
กําลังกาย 108,000

โครงการเชิดชูเกียรติ
หลวงปู่คง 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 80,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การเสียภาษี
โครงการประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลกําแพง

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
ชุมชน

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของ อปท. ในการคัด
แยกขยะจากต้นทาง

15,000

โครงการประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา 40,000

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
โครงการประเมินผล
การอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอ่าน

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการนําเสียในชุมชน
ขนมจีน

10,000

โครงการฝึกอบรมค่าย
สภาเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางาน
และผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและซักซ้อม
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬา 47,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 80,000

โครงการประชา
สัมพันธ์การเสียภาษี 20,000 20,000

โครงการประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตําบลกําแพง

5,000 5,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000 20,000

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของ อปท. ในการคัด
แยกขยะจากต้นทาง

15,000

โครงการประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา 40,000

โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 25,000 25,000

โครงการประเมินผล
การอ่านคัมภีร์อัลกุ
รอ่าน

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
จัดการนําเสียในชุมชน
ขนมจีน

10,000

โครงการฝึกอบรมค่าย
สภาเด็กและเยาวชน 50,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการคณะทํางาน
และผู้ปฏิบัติงานใน
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร

30,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและซักซ้อม
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

40,000 40,000

โครงการฝึกอบรม
ทักษะด้านกีฬา 47,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบการและ
พัฒนาตลาดสดน่าซือ

20,000

โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาลใน
การดําเนินงานสํานัก
งานสีเขียว
โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักธรรม

15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพประชาชน 50,000

โครงการฝึกอบรมร่วม
สร้างความปลอดภัย
ทางถนน
โครงการฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้ประกอบ
การค้าในตลาดสด

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลกําแพง

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเกษตรพอ
เพียง

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่สตรี 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมผู้
ประกอบการและ
พัฒนาตลาดสดน่าซือ

20,000

โครงการฝึกอบรม
พนักงานเทศบาลใน
การดําเนินงานสํานัก
งานสีเขียว

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักธรรม

15,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพประชาชน 50,000

โครงการฝึกอบรมร่วม
สร้างความปลอดภัย
ทางถนน

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานผู้ประกอบ
การค้าในตลาดสด

40,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลกําแพง

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมการเกษตรพอ
เพียง

20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ
.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่สตรี 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
ยาเสพติดและโรคเอดส์
ในกลุ่มเยาวชน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํา
โครงการพัฒนาการให้
บริการและประชา
สัมพันธ์ผลงานของ
เทศบาลตําบลกําแพง

โครงการรณรงค์
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานทีของนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง
โครงการส่งทีมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วม
การแข่งขันในกรณที
ส่วนราชการ เอกชน 
หรือเทศบาลเป็นผู้
ดําเนินการ

150,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ด้านศาสนา

40,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการส่งเสริม
พหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยังยืนภาย
ใต้แผนปฏิบัติการ 21 
ระดับท้องถิน (Local  
Agenda 21)

32,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ต้อนรับรอม
ฎอนอันมูบาร็อคเดือน
อันประเสริฐ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกัน
ยาเสพติดและโรคเอดส์
ในกลุ่มเยาวชน

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพนํา 5,000 5,000

โครงการพัฒนาการให้
บริการและประชา
สัมพันธ์ผลงานของ
เทศบาลตําบลกําแพง

150,000 150,000

โครงการรณรงค์
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

10,000 10,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานทีของนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

20,000 20,000

โครงการส่งทีมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วม
การแข่งขันในกรณที
ส่วนราชการ เอกชน 
หรือเทศบาลเป็นผู้
ดําเนินการ

150,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ด้านศาสนา

40,000

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

40,000

โครงการส่งเสริม
พหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนอย่างยังยืนภาย
ใต้แผนปฏิบัติการ 21 
ระดับท้องถิน (Local  
Agenda 21)

32,000

โครงการส่งเสริมให้
ความรู้ต้อนรับรอม
ฎอนอันมูบาร็อคเดือน
อันประเสริฐ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
ชุมชน

30,000

โครงการสานสัมพันธ์
รักครอบครัววันแม่
แห่งชาติ

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานเทศบาลตําบล
กําแพง

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ
บริการสาธารณะ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 80,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 30,000

วัสดุอืน 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

904,600 904,600

โครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่
ชุมชน

30,000

โครงการสานสัมพันธ์
รักครอบครัววันแม่
แห่งชาติ

20,000 20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานเทศบาลตําบล
กําแพง

25,000 25,000

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ
บริการสาธารณะ

25,000 25,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 20,000 40,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 130,000 30,000 170,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000 3,000 102,000 445,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 40,000 100,000 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 5,000 22,000 342,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 700,000 7,000 174,000 961,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 20,000 50,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 20,000 33,000 158,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 60,000 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,648,010 1,648,010

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000 5,000 5,000 350,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000 4,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 205,000 315,000

วัสดุอืน 15,000 3,000 6,710 27,710
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน

จัดซือเครืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา
จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 33,000

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์

จัดซือโต๊ะประชุม

จัดซือพัดลมโคจร
พร้อมติดตัง
จัดซือพัดลมติดฝาผนัง
พร้อมติดตัง

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรมติดฝา
ผนัง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือ CPU

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 9,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 90,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 100,000

ค่าไฟฟ้า 700,000 1,000,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 25,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 55,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางาน 14,000 14,000 28,000

จัดซือเครืองโทรสาร 
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา

18,000 18,000

จัดซือเครืองปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 33,000 125,000 191,000

จัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,200 1,200

จัดซือโต๊ะประชุม 31,500 31,500

จัดซือพัดลมโคจร
พร้อมติดตัง 5,000 5,000

จัดซือพัดลมติดฝาผนัง
พร้อมติดตัง 20,000 20,000

จัดซือพัดลม
อุตสาหกรรมติดฝา
ผนัง

15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือ CPU 25,400 25,400

จัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

32,000 32,000

จัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 6,400 6,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า 9,500 19,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองทํานําเย็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กายใช้ในร่ม สําหรับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาลตําบล
กําแพง

350,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเชือมโลหะ

จัดซือปัมลม

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้าย
บอกสถานทีสําคัญและ
หน่วยงานต่างๆ พร้อม
ติดตังภายในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง

15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ต้นไทร

300,000

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซือเครืองทํานําเย็น 5,500 5,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองรับส่งวิทยุ 24,000 24,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซือเครืองออกกําลัง
กายใช้ในร่ม สําหรับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาลตําบล
กําแพง

350,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 450,000 10,000 60,000 550,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซือเครืองเชือมโลหะ 4,500 4,500

จัดซือปัมลม 9,500 9,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 22,000 22,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือกล้องระดับ 34,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้าย
บอกสถานทีสําคัญและ
หน่วยงานต่างๆ พร้อม
ติดตังภายในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง

15,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงก่อ
สร้างถนน ค.ส.ล. ซอย
ต้นไทร

300,000

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับ
สิงก่อสร้าง หรือเพือให้ได้มา
ซึงสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงระบบ
กําจัดขยะและฟืนฟูที
ฝังกลบ Sanitary  
Landfill

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลอง
นําตายบริเวณหลัง
ตลาดสดเทศบาลและ
คลองบริเวณสวน
สาธารณะเทศบาล
ตําบลกําแพง

60,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 130,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000

รวม 7,308,310 60,000 20,000 6,262,640 1,590,000 657,000 580,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงระบบ
กําจัดขยะและฟืนฟูที
ฝังกลบ Sanitary  
Landfill

100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการขุดลอกคลอง
นําตายบริเวณหลัง
ตลาดสดเทศบาลและ
คลองบริเวณสวน
สาธารณะเทศบาล
ตําบลกําแพง

60,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 120,000 120,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 130,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,916,000 22,000 2,958,000

รวม 11,519,820 9,989,330 321,500 16,241,650 54,590,250
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