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คําแถลงงบประมาณ 

 
  ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.2556 
 
 

ท�านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับ 
 

  บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู1บริหาร  เทศบาลตําบลกระจับจะได1เสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป� ต�อสภาเทศบาลตําบลกระจับอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น โอกาสนี้คณะผู1บริหารจึงขอแถลงให1ท�าน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระจับทุกท�าน ได1ทราบถึงสถานะการคลังของเทศบาล ตลอดจน
หลักการ และแนวนโยบายในการดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ.2556  ของเทศบาล   ดังต�อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลังของเทศบาล 
ก. งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

   ด�านรายรับ 
   ในป�งบประมาณ  2554 เทศบาลตําบลกระจับ  มีรายรับท้ังสิ้น 53,750,452.34 บาท   
สูงกว�า ประมาณการรับท่ีตั้งไว1   จํานวน  11,298,252.34  บาท  
   ในป�งบประมาณ พ.ศ.2555  ระยะเวลาหกเดือนแรก เทศบาลตําบลกระจับ มีรายรับจริง
ท้ังสิ้น  จํานวน  29,569,973.56   สูงกว�า  รายรับจริงในช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�งบประมาณ             
พ.ศ.2554   เปAนเงิน  1,370,449.15  บาท 
   ด�านรายจ�าย 
   ในป�งบประมาณ 2554 เทศบาลตําบลกระจับ มีรายจ�ายท้ังสิ้น 47,825,238.24 บาท   
สูงกว�า  ประมาณการรายจ�ายท่ีตั้งไว1   จํานวน  5,373,038.24  บาท  
   ในป�งบประมาณ พ.ศ.2555   ระยะเวลาหกเดือนแรก  เทศบาลตําบลกระจับ              
มีรายจ�ายจริงท้ังสิ้น  จํานวน  17,594,836.60  บาท  สูงกว�า  รายจ�ายจริงในช�วงระยะเวลาเดียวกันของ
ป�งบประมาณ  พ.ศ.2554   เปAนเงิน  952,452.35   บาท        
         1.1  ปBจจุบันเทศบาลตําบลกระจับมียอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใช1ได1 จํานวน  
14,679,233.63  บาท  ได1นํามาใช1จ�ายเปAน  จํานวน   2,992,147.50   บาท   ดังนี้ 
      - จ�ายขาดเงินสะสม จํานวนเงิน  2,992,147.50  บาท 

  1.2   เงินฝากสะสมไว1ท่ีกองทุนส�งเสริมกิจการเปAนเงิน    6,925,524.09  บาท 
         1.3   ปBจจุบันเทศบาลตําบลกระจับ มีเงินกู1 
         -เงินกู1กองทุนส�งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จํานวนเงิน 330,450.63  บาท 
         -เงินกู1ธนาคารกรุงไทย  จํานวนเงิน  7,399,575.03  บาท 
 
 
 
 
 



 
 
   ข. งบเฉพาะการประปา 
 ด�านรายรับ 
 ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2554  ประมาณการรายรับไว1 ท้ังสิ้น  5,041,690 บาท                       
การประปามีรายรับจริงท้ังสิ้น 5,250,739.40  บาท  รายรับ  สูงกว�า  ประมาณการท่ีต้ังรับไว1 เปAนเงิน  
209,049.40    บาท   
   ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2555  ระยะเวลาหกเดือนแรก กองการประปา มีรายรับจริง
ท้ังสิ้น  จํานวน  2,151,657.32  บาท    สูงกว�า  รายรับจริงในช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�งบประมาณ    
พ.ศ.2554   เปAนเงิน  535,016.21  บาท   
 ด�านรายจ�าย 
 ในป�งบประมาณ พ.ศ.2554  ต้ังงบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น  5,042,690  บาท              
กองการประปา  มีรายจ�ายจริงท้ังสิ้น 4,625,175.02   บาท ตํ่ากว�า  งบประมาณท่ีตั้งไว1 417,514.98  บาท   
   ในป�งบประมาณ พ.ศ.2555    ระยะเวลาหกเดือนแรก  กองการประปา  มีรายจ�ายจริง
ท้ังสิ้น  จํานวน 1,395,753.25   บาท   ตํ่ากว�า รายจ�ายจริงในช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�งบประมาณ พ.ศ.
2554   เปAนเงิน  406,603.11  บาท        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การบริหารงบประมาณในป�ท่ีผ�านมาและป�ป:จจุบัน 
 2.1 รายรับ 

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  
ก.รายได"ภาษีอากร     
  1. หมวดภาษีอากร 30,106,034.06 27,536,000.- 29,916,000.-  
    1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 7,317,608.40 7,200,000.- 7,600,000.-  
    1.2 ภาษีบํารุงท1องท่ี 153,520.95 146,000.- 146,000.-  
    1.3 ภาษีปFาย  1,289,770.- 1,200,000.- 1,200,000.-  
    1.4 ภาษีมูลค�าเพ่ิม 15,694,224.79 14,000,000.- 14,200,000.-  
    1.5 ภาษีสุรา 1,148,920.96 1,200,000.- 1,700,000.-  
    1.6 ภาษีสรรพสามิต 2,768,439.37 2,550,000.- 3,100,000.-  
    1.7 ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 1,452,768.- 1,100,000.- 1,800,000.-  
         นิติกรรมท่ีดิน     
    1.8 ค�าภาคหลวงแร� 69,991.75 50,000.- 50,000.-  
    1.9 ค�าภาคหลวงปGโตเลียม 62,910.41 50,000.- 70,000.-  
    1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 147,879.43 40,000.- 50,000.-  
ข. รายได"ท่ีมิใช�ภาษีอากร     
  1. หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับและ                    
ค�าใบอนุญาต 

1,670,755.45 1,224,000.- 1,297,200.-  

    1.1 ค�าธรรมเนียมการพนันเพ่ิม - 200.- 200.-  
    1.2 ค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 1,444,750.- 1,000,000.- 1,000,000.-  
    1.3 ค�าธรรมเนียมตรวจแบบก�อสร1างอาคาร 14,390.50 12,000.- 14,000.-  
    1.4 ค�าธรรมเนียมจําหน�ายสุรา 3,234.95 3,500.- 4,000.-  

    1.5 ค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง 38,550.- 40,000.- 60,000.-  
          การแจ1งการจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหาร     
          หรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือ     
          พ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีไม�เกิน 200 ตร.ม.     
    1.6 ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร 9,930.- 8,000.- 8,000.-  
    1.7 ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชยK - 1,000.- 1,500.-  
    1.8 ค�าปรับผู1ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล 5,680.- 5,000.- 5,000.-  
    1.9 ค�าปรับผู1กระทําผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก  20,900.- 20,000.- 50,000.-  
         พ.ศ.2522     

 
 
 
 
 



 
 

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  
     1.10  ค�าปรับการผิดสัญญา     9,980.- 30,000.- 50,000.-  
     1.11 ค�าใบอนุญาตจัดต้ังตลาด  - 500.- 500.-  

     1.12 ค�าใบอนุญาตก�อสร1างอาคาร 750.- 1,000.- 1,000.-  
     1.13 ค�าใบอนุญาตรับทําเก็บ ขน หรือกําจัด - - -  
            สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย     
     1.14 ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช1 
            เครื่องขยายเสียง 

2,590.- 2,800.- 3,000.-  

     1.15 ค�าใบอนุญาตประกอบการค1าสําหรับ
กิจการท่ีเปAนอันตรายต�อสุขภาพ 

120,000.- 100,000.- 100,000.-  

  2. หมวดรายได"จากทรัพย@สิน 343,923.33 255,000.- 565,000.-  
    2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 283,911.10 200,000.- 500,000.-  
    2.2 ดอกเบ้ียเงินฝาก ก.ส.ท. 60,012.23 55,000.- 65,000.-  
  3. หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด 126,160.50 75,000.- 80,000.-  
    3.1 ค�าขายแบบแปลน 39,000.- 35,000.- 40,000.-  
    3.2 รายได1เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 87,160.50 40,000.- 40,000.-  
  4. หมวดรายได"จากทุน - 10,000.- 10,000.-  
    4.1 ค�าขายทอดตลาดทรัพยKสิน - 10,000.- 10,000.-  
   ค. เงินช�วยเหลือ     
  5. หมวดเงินอุดหนุน 21,503,579.- 13,000,000.- 13,000,000.-  
    5.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 12,853,800.- 13,000,000.- 13,000,000.-  
    5.2 เงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงคK) 3,418.- - -  
    5.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8,646,361.- - -  

รวมรายการท้ังส้ิน 53,750,452.34 42,100,000.- 44,868,200.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 รายจ�ายตามแผนงาน 
 

ด"าน/แผนงาน จ�ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  
ด"านบริหารงานท่ัวไป      
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,126,244 32 11,546,020.- 12,389,740.-  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,766,037 90 1,887,500.- 2,350,480.-  
ด"านบริการชุมชนและสังคม      
    แผนงานการศึกษา 3,473,261 49 4,687,400.- 4,782,120.-  
    แผนงานสาธารณสุข 2,636,213 40 2,498,324.- 2,826,440.-  
    แผนงานสังคมสงเคราะหK -  - -  
    แผนงานเคหะและชุมชน 15,623,835 17 13,666,996.- 15,042,030.-  
    แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน 20,036 - 395,000.- 704,000.-  
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1,053,844 27 823,000.- 1,595,000.-  

ด"านการดําเนนิงานอ่ืน      
    แผนงานงบกลาง 11,125,785 69 6,595,760.- 5,178,390.-  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมงบประมาณรายจ�าย 47,825,238 24 42,100,000.- 44,868,200.-  
 
 
 
 
 
 



 2.3 รายจ�ายตามหมวดรายจ�าย 
 

หมวด จ�ายจริง งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  
1. รายจ�ายงบกลาง 11,125,785 69 6,595,760 5,178,390  
2. หมวดเงินเดือนและค�าจ1างประจํา 8,551,550 - 10,299,496 11,649,420  
3. หมวดค�าจ1างชั่วคราว 3,595,903 - 3,834,154 4,562,360  
4. หมวดค�าตอบแทนใช1สอยและวัสดุ 13,020,119 96 10,994,890 12,610,830  
5. หมวดค�าสาธารณูปโภค 480,975 27 546,000 586,000  
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,784,464 32 1,347,200 1,853,600  
7. หมวดค�าครุภัณฑKท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง 9,251,440 - 8,447,500 8,392,600  
8. หมวดรายจ�ายอ่ืน 15,000 - 35,000 35,000  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมรายจ�าย 47,825,238 24 42,100,000 44,868,200  
 

 
 
 
 
 
 
 



  2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู" เงินจ�ายขาดเงินสะสม (รายจ�ายท่ีไม�นําไปตั้งงบประมาณ) 
 

จ�ายจาก รายการ ป� 2554 ป� 2555 
  (เปHนเงิน) (เปHนเงิน) 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.1 แผนงานการศึกษา   
      งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา 226,020.- 251,367.- 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน   
      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการเคหะและชุมชน - - 
      งานไฟฟFาถนน - - 
 1.3 แผนงานงบกลาง   
      งานงบกลาง 4,345,726.- 7,441,400.- 
2. เงินจ�ายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานการศึกษา   
      งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 105,300.- - 
 2.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
       งานบริหารท่ัวไป - 234,736.- 
       งานบริหารงานคลัง - 504,556.50 
 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน   
      งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน - 200,215.- 
      งานไฟฟFาถนน - 1,879,780.- 
      งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 496,016.- 22,860.- 
 2.4 แผนงานงบกลาง   
       งานงบกลาง - 150,000.- 
3.เงินกู1 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน   
      งานสวนสาธารณะ - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.5 รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา 
 
       รายรับงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา 

รายรับ รับจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  
1. หมวดรายได"     
    - ค�าจําหน�ายน้ําจากมาตร 2,226,143.12 2,000,000.- 2,500,000.-  
    - ค�าเช�ามาตรวัดน้ํา 125,370.- 170,000.- 180,000.-  
    - ค�าจําหน�ายน้ําจากท�อธาร - 1,000.- 3,000.-  
    - ค�าจําหน�ายมาตรวัดน้ําและอุปกรณK 56,100.- 120,000.- 150,000.-  
    - ผลประโยชนKอ่ืนๆ จาก ค�าตรวจสอบ 5,600.- 15,000.- 50,000.-  
    - ผลประโยชนKอ่ืนๆ จาก ค�าติดต้ัง 1,740.- 9,000.- 30,000.-  
    - ผลประโยชนKอ่ืนๆ จาก ค�าเบ็ดเตล็ด 6,000.- 50,000.- 70,000.-  
    - ผลประโยชนKอ่ืนๆ จาก ค�าปรับอ่ืนๆ 80,825.- 500.- 15,000.-  
    - ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 10,771.40 8,000.- 15,000.-  
    รายได"อ่ืน     
    - เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปช�วยเหลือ 
     งบประมาณเฉพาะการ (ประปา) 

2,738,190.- 2,165,330.- 1,668,270.-  

รวม 5,250,739.- 4,538,830.- 4,681,270.-  
 
 
 รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา 

หมวด จ�ายจริง ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ 
 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556  

1. รายจ�ายงบกลาง 121,564.- 172,580.- 181,860.-  
2. หมวดเงินเดือนและค�าจ1างประจํา 816,120.- 1,048,150.- 1,122,910.-  
3. หมวดค�าจ1างชั่วคราว 157,340.- 251,100.- 324,000.-  
4. หมวดค�าตอบแทนใช1สอยและวัสดุ 839,218.10 524,000.- 559,000.-  
5. หมวดค�าสาธารณูปโภค 1,542,924.92 1,740,000.- 1,740,000.-  
6. หมวดค�าครุภัณฑKท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง 1,148,008.- 803,000.- 753,500.-  

รวม 4,625,175.02 4,538,830.- 4,681,270.-  
 
 
 
 
 
 



3. ภาระผูกพันในการก�อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ�ายประจําป� 
 3.1  กู1เงิน  ก.ส.ท. เพ่ือสมทบก�อสร1างอาคารสํานักงานเทศบาล ตามสัญญาเลขท่ี 
1759/46/2545 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2545 โดยผ�อนชําระเปAนรายป� ป�ละ  345,410.31 บาท กําหนด            
ส�งใช1คืนภายใน 10 ป� และได1ชําระเงินต1น และดอกเบ้ียงวดท่ี  9  ประจําป�งบประมาณ  2555   
 3.2  กู1เงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน ตามเลขท่ีสัญญา 10003433735-6 ลงวันท่ี  
26  มีนาคม 2553 โดยผ�อนชําระเงินต1นเปAนรายป�  ป�ละ 1,000,000  บาท และดอกเบ้ียชําระทุกเดือน           
เดือนละประมาณ  24,000  บาท (อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงตามประกาศของผู1ให1กู1) 

4. รายละเอียดรายจ�ายบางรายการท่ีจําเปHนต"องใช"ในการบริหารกิจการขององค@กรในป�งบประมาณ 2556 
    ค�าใช1จ�ายในการบริหารบุคลากร (ท่ีตั้งจ�ายจากรายได1ไม�รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู1หรือเงินอ่ืนใด) 

(1) เงินเดือนพนักงานสามัญ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 9,284,150 .-   บาท 
(2) ค�าจ1างลูกจ1างประจํา ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 1,044,060 .-   บาท 
(3) ค�าจ1างลูกจ1างชั่วคราว ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 3,162,440 .-   บาท 
(4) ค�าเช�าบ1าน ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 42,000 .-   บาท 
(5) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 162,000 .-   บาท 
(6) เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 350,000 .-   บาท 
(7) เงินประจําตําแหน�งผู1บริหาร ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 268,800 .-   บาท 
(8) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (ก.บ.ท.)            ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 743,660 .-   บาท 
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 741,600 .-   บาท 
(10) เงินเพ่ิมต�างๆ ต้ังจ�ายรวมท้ังสิ้น 2,611,120 .-   บาท 
 รวมเปHนเงินท้ังส้ิน  18,409,830 .-   บาท 

 หมายเหตุ    คิดเปAนร1อยละ  38.45  ของเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป�ท่ีเทศบาลต้ังจ�ายจาก
ฐานรายได1ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) ในการประชุมครั้งท่ี  12/2545 เม่ือวันท่ี  23  ธันวาคม  2545   
       ค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว และการศึกษาดูงานในประเทศและต�างประเทศ  
ชั่วคราว  ต้ังจ�ายไว1  รวมท้ังสิ้น 415,000  บาท  คิดเปAนร1อยละ 0.87 ของเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป� ท่ี
เทศบาลต้ังจ�ายจากฐานรายได1ทุกประเภทของเทศบาล และรวมเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร�างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป� พ.ศ.2556 

ของเทศบาลตําบลกระจับ 
อําเภอบ"านโป%ง   จังหวัดราชบุรี 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น ยอดรวม                     47,881,200 .-  บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได1ดังนี้    

 ด"านบริหารท่ัวไป 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม                     12,389,740 .-  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม                     2,350,480 .-  บาท 

 ด"านบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม                     4,782,120 .-  บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม                     2,826,440 .-  บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม                     15,042,030 .-  บาท 
4. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ยอดรวม                     704,000 .-  บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม                     1,595,000 .-  บาท 

      ด"านการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการพาณิชยK ยอดรวม                     4,499,410 .-  บาท 

 (เงินงบประมาณท่ัวไปช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  จํานวน  1,668,270.- บาท ) 

 ด"านการดําเนนิงานอ่ืน 
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม                             5,360,250  .-  บาท 

     (เงินช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  จํานวน     1,668,270.- บาท ) 

 

เหตุผล 
  เพ่ือใช1ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู1บริหาร   ท่ีได1วางแผนไว1ตามแผนพัฒนา
ท1องถ่ินตลอดป�งบประมาณ  พ.ศ.2556  คณะผู1บริหารจึงเสนอร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�
งบประมาณ  พ.ศ.2556   เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต�อไป 
 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ของเทศบาลตําบลกระจับ 
อําเภอบ"านโป%ง     จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

  โดยท่ีเปAนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2497  ส�วนท่ี 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายข้ึนไว1
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกระจับ และโดยอนุมัติของผู1ว�าราชการจังหวัดราชบุรี ดังต�อไปนี้ 
  ข1อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2556” 
  ข1อ 2. เทศบัญญัตินี้ให1ใช1บังคับต้ังแต�วันท่ี 1  ตุลาคม 2555  เปAนต1นไป 
  ข1อ 3. งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556  ให1ตั้งจ�ายเปAนจํานวนรวมท้ังสิ้น                
47,881,200.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได1ดังนี้ 
  ข1อ 4. งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

ก. ด"านบริหารท่ัวไป ยอดรวม     14,740,220 .- บาท 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม                     12,389,740 .-  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม                     2,350,480 .-  บาท 
 ข.ด"านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม     24,949,590 .-  บาท 
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม                     4,782,120 .-  บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม                     2,826,440 .-  บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม                     15,042,030 .-  บาท 
4. แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ยอดรวม                     704,000 .-  บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ยอดรวม                     1,595,000 .-  บาท 

ค. ด"านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม     5,178,390 .- บาท 
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม               5,178,390 .- บาท 

                       (เงินช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  จํานวน   1,668,270.- บาท ) 
   

  ท้ังนี้  ตามรายละเอียดปรากฏในส�วนท่ี 3 
  ข1อ 5. งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการกิจการประปา 

ด"านเศรษฐกิจ ยอดรวม 4,499,410 .-  บาท 
1. แผนงานการพาณิชยK                                                            ยอดรวม   4,499,410 .-  บาท 

                        (เงินงบประมาณท่ัวไปช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา  จํานวน   1,668,270.- บาท ) 
ด"านการดําเนนิงานอ่ืน ยอดรวม 181,860 .-  บาท 
1.แผนงานงบกลาง ยอดรวม   181,860 .-  บาท 

 
 



  ข1อ 6. ให1นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ ปฏิบัติการเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได1รับอนุมัติให1เปAนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด1วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และ            
การตรวจเงินขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ.2547 
  ข1อ 7. ให1นายกเทศมนตรีตําบลกระจับมีหน1าท่ีรักษาการให1เปAนไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)       

                                                              ( นางสาวเฟVWองลดา  กุลธอุทัย ) 
                                                               นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ 

                
                เห็นชอบ 
 
 (ลงนาม)       
 
   
 ตําแหน�ง   ผู1ว�าราชการจังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
          
 
 
   
 
 
   
   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจ�ายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจ�ายตามหน�วยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายทั่วไป 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 

เทศบาลตําบลกระจับ 
 

 
  ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2556  คณะผู1บริหารเทศบาลตําบลกระจับได1ประมาณรายรับตาม 
งบประมาณรายจ�ายท่ัวไปไว1 เปAนเงินท้ังสิ้น  44,868,200   บาท จําแนกรายละเอียดได1ดังต�อไปนี้ 
 
  ก. รายได"ภาษีอากร รวม    29,916,000.- บาท 
  1 หมวดภาษีอากร รวม    29,916,000.- บาท  
แยกเปHน 
     1.1 ภาษีอากรท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง จํานวน   8,946,000.- บาท 
แยกเปAน 
      1.1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน รวม   7,600,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
      1.1.2 ภาษีบํารุงท1องท่ี รวม      146,000.- บาท  
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
      1.1.3 ภาษีปFาย รวม   1,200,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
     1.2 ภาษีอากรท่ีรัฐบาลจัดสรรให1 จํานวน  22,970,000 .- บาท 
แยกเปAน 

    1.2.1 ภาษีมูลค�าเพ่ิม รวม  14,200,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา  
      1.2.2 ภาษีสุรา รวม   1,700,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
      1.2.3 ภาษีสรรพสามิต รวม   3,100,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
      1.2.4 ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน รวม   1,800,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
        1.2.5 ค�าภาคหลวงแร� รวม      50,000.-     บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
     1.2.6 ค�าภาคหลวงปGโตเลียม รวม      70,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
     1.2.7 ค�าภาษีธุรกิจเฉพาะ รวม        50,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 
 
 



 

  ข. รายได"ท่ีมิใช�ภาษีอากร รวม    1,942,200.- บาท 
 
      1 .หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต รวม    1,297,200.- บาท 
แยกเปHน 
       1.1  ค�าธรรมเนียมการพนันเพ่ิม รวม          200.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.2 ค�าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย รวม    1,000,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.3 ค�าธรรมเนียมจําหน�ายสุรา รวม        4,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.4 ค�าปรับผู1ละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล รวม        5,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.5 ค�าปรับผู1ทําผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก รวม      50,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.6 ค�าธรรมเนียมตรวจแบบก�อสร1างอาคาร รวม      14,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.7 ค�าใบอนุญาตก�อสร1างอาคาร รวม        1,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
    1.8 ค�าปรับการผิดสัญญา รวม      50,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
                         1.9 ค�าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ1งการจัดต้ังสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือ
สถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนท่ีซ่ึงมีขนาดไม�เกิน 200 ตร.ม.            รวม      60,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
   1.10 ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร รวม       8,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
       1.11 ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชยK รวม            1,500.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
       1.12  ค�าใบอนุญาตจัดต้ังตลาด รวม          500.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
       1.13 ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช1เครื่องขยายเสียง รวม       3,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
      1.14 ค�าใบอนุญาตประกอบการค1ากิจการท่ีเปAนอันตรายฯ รวม      100,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 
 
 
 
 



 
       2. หมวดรายได"จากทรัพย@สิน รวม    565,000.- บาท  
แยกเปHน 
      2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน     500,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 
      2.2 ดอกเบ้ียเงินฝาก ก.ส.ท. รวม      65,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 

      3 .หมวดรายได"เบ็ดเตล็ด รวม       80,000.- บาท 
          3.1 ค�าขายแปลน จํานวน        40,000.- บาท 
ตั้งรับเพ่ิมข้ึน  โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
          3.2 รายได1เบ็ดเตล็ดอ่ืน จํานวน        40,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
   

                     ค. รายได"จากทุน รวม      10,000.- บาท 
      1.หมวดรายได"จากทุน รวม          10,000.- บาท 
          -ค�าขายทอดตลาดทรัพยKสิน จํานวน       10,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม โดยประมาณการไว1ใกล1เคียงกับรายรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 

                     ง. เงินช�วยเหลือ รวม  13,000,000.- บาท 
    1 หมวดเงินอุดหนุน  รวม     13,000,000.- บาท
       - เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน   13,000,000.- บาท 
ตั้งรับเท�าเดิม  โดยประมาณการต้ังรับไว1ใกล1เคียงกับรับจริงในป�ท่ีผ�านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 

 

รายจ�ายตามแผนงาน 
 
 

    ด"านบริหารงานท่ัวไป 
    - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
  ด"านบริการชุมชนและสังคม 
    - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห@ 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน 
    - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
  ด"านการดําเนนิงานอ่ืน 

-แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 



เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริหารงานท่ัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไปเปAนไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให1การดําเนินงานการวางแผนงานพัฒนาเทศบาลการติดตามการประเมินผลการ

ดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณเปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให1การบริหารงานการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพยKสิน และงานสถิติการคลัง

เปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให1การบริหารงานพัฒนารายได1 งานผลประโยชนKและงานเร�งรัดรายได1 เปAนไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให1มีการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข1องกับหน�วยงานเปAนไปอย�างมีระบบและถูกต1อง 

 งานท่ีทํา 
1. งานธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารงานท่ัวไป 
4. งานสภาเทศบาล และการประชุมสภา 
5. งานอาคารและสถานท่ี 
6. งานรับรองต�างๆ 
7. งานรัฐพิธีต�างๆ 
8. การจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเค1าโครงของแผนงานพัฒนา                      

ระยะปานกลาง และแผนพัฒนาประจําป� 
9. การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�ของเทศบาล และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
10. งานเผยแพร�ข�าวสารของเทศบาลและให1การสนับสนุนและการเผยแพร�ผลงานตาม

นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล 
11. งานการเงินและบัญชี 
12. งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ�าย การจัดการเงินกู1 
13. การตรวจสอบการรับ – จ�าย และบัญชี 
14. การจัดซ้ือและจัดจ1าง 
15. การซ�อมและบํารุงรักษาพัสดุทรัพยKสินของเทศบาล 
16. การจัดทําสถิติและรายจ�ายจริงประจําป�งบประมาณ 
17. รายงานสถิติการคลังประจําป�และการให1บริการข1อมูลทางด1านสถิติการคลัง 
18. งานวางแผนการจัดเก็บภาษีอากร ค�าธรรมเนียมและการจัดหารายได1อ่ืนๆ ของเทศบาล 
19. งานเร�งรัดหนี้สิน เร�งรัดจัดเก็บรายได1ให1เปAนไปตามเปFาหมาย 
20. งานสํารวจประเมิน กําหนดค�าภาษี ค�าธรรมเนียม และตีราคาปานกลางทรัพยKสิน 

 



 
 
 

21. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑKการประเมินและการกําหนดค�ารายป�ของภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบํารุงท1องท่ีและรายได1อ่ืนของเทศบาล 

22. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องหรือตามท่ีได1รับมอบหมาย 
 

 หน�วยงานรับผิดชอบ 
  1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม    7,790,720  .- บาท 
  2. กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม    1,660,000   .- บาท 
  3. กองคลัง  งบประมาณรวม    2,939,020  .-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริหารท่ัวไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

 วัตถุประสงค@ 
- เพ่ือให1การดําเนินงานเก่ียวกับการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะมีผลต�อชีวิตและ

ทรัพยKสินของประชาชนและทางราชการเปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
 งานท่ีทํา 

1. งานปFองกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืน 
2. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปFองกันบรรเทา

และระงับสาธารณภัยต�างๆ 
3. งานจัดทําแผนปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
5. งานจัดหาเครื่องมืออุปกรณKเก่ียวกับการปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องหรือตามท่ีได1รับมอบหมาย 
 

 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม   2,350,480.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลท่ีขาดแคลนมีอาหารกลางวันรับประทาน

เปAนอาหารท่ีมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให1การพัฒนาการท้ังร�างการและสติปBญญา 
3. เปAนการช�วยเหลือผู1ปกครองของนักเรียนบรรเทาความเดือดร1อนด1านการครองชีพ 

 งานท่ีทํา 
1. ส�งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก�นักเรียนท่ีขาดแคลน 
2. งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข1องหรือตามท่ีได1รับมอบหมาย 
3. ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ือส�งเสริมการเรียนการสอน 
 

  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา   งบประมาณรวม      4,782,120.-   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1การบริหารงานบุคล และการบริหารท่ัวไปด1านสาธารณสุข ของเทศบาลเปAนไป

อย�างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให1การดําเนินงานเก่ียวกับการรักษาความสะอาด การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ให1เปAนไปด1วยความเรียบร1อย และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให1บริการความรู1ด1านสาธารณสุข การบําบัดโรคภัยไข1เจ็บ และส�งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนให1มีความสมบูรณKท้ังร�างกายและจิตใจ 
4. เพ่ือให1ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรค และพาหะนําโรค 
5. เพ่ือให1บริการด1านความรู1 ความเข1าใจ การปFองกัน และการแพร�ระบาดของโรคแก�    

ประชาชนอย�างท่ัวถึง 
6. เพ่ือดูแล รักษา ปรับปรุง ระบบ คู คลอง รางระบายน้ํา ให1อยู�ในสภาพท่ีดีและเปAนการ

อนุรักษKสิ่งแวดล1อม 
 งานท่ีทํา 

1. งานบริหารงานสาธารณสุข 
2. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล1อม 
3. งานสัตวKแพทยK 
4. งานปFองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
5. งานรักษาพยาบาล 
 

 หน�วยงานรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม งบประมาณรวม     2,826,440.-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1การบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับด1านบริการชุมชนและสังคม เปAนไปอย�างมีประ     

สิทธิภาพ 
2. เพ่ือให1การดําเนินงานด1านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟFาสาธารณะเปAนไปอย�างมี               

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให1การดําเนินงานเก่ียวกับงานสวนสาธารณะ เปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให1การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาสิ่งแวดล1อมเปAนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

 งานท่ีทํา 
1. การปฏิบัติงานด1านสาธารณูปโภคถนนและไฟฟFา ท�อระบายน้ําเรียบร1อนและเปAนไปตามท่ี

กําหนด 
2. การดําเนินงานด1านสวนสาธารณะมีความเรียบร1อยทําให1เมืองน�าอยู� 
3. งานบําบัดน้ําเสียดําเนินไปด1วยความเรียบร1อยและสามารถขจัดมลพิษของเมือง 

 
 หน�วยงานรับผิดชอบ 
  กองช�าง                                       งบประมาณรวม     11,620,640  .-  บาท 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม                     งบประมาณรวม      3,421,390   .-  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน (00250) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1การดําเนินงานในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเปAนไปอย�างต�อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให1ประชาชนมีส�วนร�วมกับกิจกรรมของเทศบาล 

 งานท่ีทํา 
1. ดําเนินการเก่ียวกับการอบรมผู1นําชุมชนในเขตเทศบาล 
2. จัดประชาคม 
3. จัดเทศบาลเคลื่อนท่ี 
4. จัดระเบียบชุมชน 

 
 หน�วยงานรับผิดชอบ 
  งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม    704,000 .-   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายตามแผนงาน 

ด"านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

  วัตถุประสงค@ 
เพ่ือให1การส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท1องถ่ินและด1านการศาสนา 

 งานท่ีทํา 
1. ดําเนินการเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีท1องถ่ินให1เปAนไปอย�างต�อเนื่องและมีการพัฒนา

เพ่ือรักษาอนุรักษKไว1 
2. งานติดต�อประสานงานกับหน�วยงานของรัฐบาลและเอกชน 
 

  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองการศึกษา                               งบประมาณ           1,595,000 .-    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 

เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายงบกลาง 

ด"านการดําเนนิงานอ่ืน (00400) 
แผนงานงบกลาง (00410) 

 วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือการบริหารงานตามข1อผูกพันกับหน�วยงานอ่ืนเปAนไปด1วยความเรียบร1อย 
2. เพ่ือใช1จ�ายกรณีฉุกเฉิน และการบริหารงานท่ีไม�ใช�ภารกิจของหน�วยงานใดโดยเฉพาะให1

เปAนไปด1วยความเรียบร1อย 
3. เพ่ือให1การประสานงานของรัฐ และเอกชนเปAนไปตามเปFาหมาย และบังเกิดความ

เรียบร1อย 
 งานท่ีทํา 

1. ชําระหนี้เงินกู1 ก.ส.ท. 
2. ส�งเงินค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 
3. ส�งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน (เทศบาล) 
4. ส�งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
5. บริหารงานตามข1อผูกพันท่ีมีตามกฎหมายหรือผูกพันไว1กับบุคคลภายนอก 
6. ดําเนินการเบิกจ�ายเงินสํารองจ�ายเพ่ือใช1ในกิจการท่ีไม�สามารถคาดการณKได1ล�วงหน1า 
 

  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล                                 งบประมาณรวม       5,178,390.-    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายละเอียดรายจ�ายงบประมาณเฉพาะการ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 

ส�วนท่ี 4 



เทศบาลตําบลกระจับ 
รายจ�ายเฉพาะกิจการประปา 
ด"านการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานการพาณิชย@ (00330) 
วัตถุประสงค@ 

 1. เพ่ือให1การดําเนินงานเก่ียวกับการประปาของเทศบาลเปAนไปอย�างเรียบร1อยและมี
ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให1การบริการด1านน้ําประปาแก�ประชาชนในเขตเทศบาล 
 3. เพ่ือดูแลปรับปรุงระบบการจําหน�ายน้ําประปา 
 

งานท่ีทํา 
1. ให1การผลิตน้ําประปา 
2. ดําเนินการขยายเขตการให1บริการน้ําประปากับประชาชนในเขตเทศบาล 
3. ซ�อมแซมปรับปรุงท�อเมนประปา 

 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองการประปา                  งบประมาณ        4,499,410.-    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

รายจ�ายเฉพาะกิจการประปา 
ด"านการดําเนนิงานอ่ืน (400) 
แผนงานงบกลาง (00410) 

วัตถุประสงค@ 
1. เพ่ือให1การบริหารงานท่ีไม�ใช�ภารกิจของหน�วยงานใดโดยเฉพาะเปAนไปด1วยความเรียบร1อย 
2. เพ่ือให1การประสานงานระหว�างหน�วยงานของรัฐ  เอกชน และองคKกรอ่ืนใดเปAนไปตาม

เปFาหมายท่ีกําหนดไว1 
3. เพ่ือให1การบริหารงานตามข1อผูกพันกับหน�วยงานอ่ืนเปAนไปด1วยความเรียบร1อย 
                          ฯลฯ 

งานท่ีทํา 
1. บริหารงานเก่ียวกับการชําระหนี้เงินกู1และดอกเบ้ีย 
2. บริหารงานตามข1อผูกพันท่ีมีตามกฎหมายหรือผูกพันไว1กับบุคคลภายนอก 
3. ต้ังเงินสํารองจ�ายไว1ใช1จ�ายในกิจการท่ีไม�สามารถคาดการได1ล�วงหน1า 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  กองการประปา                         งบประมาณ       181,860.-    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง  จังหวัดราชบุรี 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน                            4,681,270      บาท  แยกเปHน 
1. หมวดรายได"     ตั้งไว"          3,013,000      บาท  แยกเปHน 
 1.1  ประเภทค�าจําหน�ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา    ต้ังไว1    2,500,000        บาท 
ประมาณการจากสถิติปริมาณการใช1น้ําและจํานวนผู1ใช1น้ําในป�ปBจจุบันเปAนเกณฑK 
 1.2  ประเภทค�าเช�ามาตรวัดน้ํา     ต้ังไว1      180,000         บาท 
ประมาณการจากสถิติปริมาณการใช1น้ําและจํานวนผู1ใช1น้ําในป�ปBจจุบันเปAนเกณฑK 

1.3  ค�าจําหน�ายน้ําท�อธาร     ต้ังไว1      3,000         บาท 
ต้ังรับเพ่ิมจากผู1มาขอจัดซ้ือน้ําโดยไม�ผ�านมาตรวัดน้ํา  หรือการใช1น้ําในการทดสอบแรงดันท�อ 
 1.4  ค�าจําหน�ายมาตรวัดน้ําละอุปกรณK    ต้ังไว1    150,000       บาท 
ต้ังรับโดยจัดเก็บจากผู1มาติดต�อขอใช1น้ํารายใหม�และขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ํา 

1.5  ประเภทผลประโยชนKอ่ืนๆ ค�าตรวจสอบ   ต้ังไว1      50,000       บาท 
ต้ังรับโดยเก็บจากผู1ท่ีมาติดต�อขอใช1น้ํารายใหม� 
 1.6  ผลประโยชนKอ่ืนๆ  ค�าติดต้ัง     ต้ังไว1      30,000       บาท 
ต้ังรับโดยเก็บจากผู1ท่ีมาติดต�อขอใช1น้ํารายใหม�และผู1ถูกตัดน้ํามาขอติดมาตรวัดน้ํา 

1.7  ประเภทผลประโยชนKเบ็ดเตล็ด    ต้ังไว1      70,000       บาท 
ต้ังรับโดยเก็บเงินจากเงินได1อ่ืนๆ เช�นค�าขายแบบแปลน และรายรับอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถเข1าประเภทใดได1 
 1.8  ประเภทผลประโยชนKอ่ืนๆ ค�าปรับอ่ืน    ต้ังไว1      15,000      บาท 
ต้ังรับโดยจัดเก็บจากผู1ใช1น้ําท่ีผิดสัญญาการใช1น้ําหรือทรัพยKสินของการประปาชํารุดเสียหาย 
 1.9  ประเภทดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    ต้ังไว1      15,000      บาท 
ประมาณการจากยอดเงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินฝากในป�ปBจจุบันเปAนเกณฑK 
 
2. หมวดรายได"อ่ืน    ตั้งไว"          1,668,270      บาท    แยกเปHน 
 2.1  เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปช�วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ  ต้ังไว1   1,668,270      บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการการประปา  พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ  อําเภอบ"านโป%ง    จังหวัดราชบุรี 

รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน   
หน�วยงาน  กองการประปา 

 
 

ต้ังงบประมาณรายจ�าย รวม     4,681,270        บาท    
แยกเปAน  
1.  รายจ�ายงบกลาง   ตั้งไว"รวม        181,860     บาท แยกเปHน 
  1.1  ประเภทรายจ�ายตามข"อผูกพัน   ตั้งไว" 81,860        บาท   
         1.1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว" 21,600        บาท 
เพ่ือสําหรับจ�ายเปAนเงินสมทบเข1ากองทุนประกันสังคมในส�วนของนายจ1างและพนักงานจ1างตามความใน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ1าง ข1อ 33 โดยคํานวณต้ังจ�ายในอัตราร1อยละ 10  
ของหมวดค�าจ1างชั่วคราว  ตามอัตราท่ีกําหนดไว1ใน กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
พ.ศ. 2546 ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน 21,600         บาท 
 

1.1.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข"าราชการส�วนท"องถ่ิน (กบ.ท.)  
         ตั้งไว"  60,260        บาท 

ตามมาตรา 6 แห�งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 2500 และแก1ไขเพ่ิมเติมและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยเงินบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ
กรมการปกครอง ด�วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 1710 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2544 โดยคํานวณต้ังจ�ายในอัตรา  
ร1อยละ  2   ของรายได1ในงบประมาณรายจ�ายประจําป�นั้น  ท้ังนี้ไม�รวมเงินกู1    เงินท่ีมีผู1อุทิศให1   เงินอุดหนุน
ทุกประเภท   และรายได1จากเงินธนบัตร ในป�งบประมาณ  พ.ศ.2556 กิจการประปาได1ประมาณการรายได1ไว1
เปAนเงิน 4,681,270  บาท โดยท่ีหักประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุน  จํานวน  1,668,270  บาท  คงเหลือ
รายได1ท่ีนําไปคํานวณ  ต้ังจ�ายเปAนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน  จํานวน  
3,013,000 บาท เปAนเงิน  60,260   บาท  จึงต้ังไว1  จํานวน 60,260  บาท  จ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชยK)  

      -  งานกิจการประปา  จํานวน 60,260        บาท 
   

1.2  ประเภทเงินสํารองจ�าย    ตั้งไว"    100,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปBญหาตามความเดือนร1อนของ
ประชาชนการอนุมัติใช1เงินสํารองจ�ายให1เปAนอํานาจของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า
ด1วยวิธีการงบประมาณขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ.2541ข1อ 19 ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชยK)  

-  งานกิจการประปา  จํานวน          100,000        บาท 
 



                             

2.  รายจ�ายประจํา   ตั้งไว"รวม       3,745,910 บาท   แยกเปHน 
 

  2.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา  ตั้งไว"รวม    1,122,910          บาท   
         2.1.1  เงินเดือน    ตั้งไว"          937,710        บาท   
               -  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ     ตั้งไว"    883,650      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1กับพนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน  5  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�ของ
พนักงานเทศบาลสามัญ ของกองการประปา  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)  

-  งานกิจการประปา    จํานวน       883,650        บาท 
 

        -  ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ                           ตั้งไว"          54,060        บาท 
1) เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 6,360 บาท ตามหลักเกณฑKและ
วิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี ลงวันท่ี  31 พฤษภาคม 2554 ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK) 

2) เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ จํานวน   1  อัตรา  จํานวน  
47,700 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 
2555  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)   

 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน         54,060        บาท  

 
 

2.1.2  ค�าจ"างประจํา    ตั้งไว"       185,200          บาท   
 

                -  ประเภทค�าจ"างลูกจ"างประจํา         ตั้งไว"       185,200        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างลูกจ1างประจํา จํานวน  1 อัตรา และเงินเพ่ิมค�าจ1างประจําป�ของลูกจ1างประจํา  ต้ังจ�ายจาก
รายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)   

-  งานกิจการประปา  จํานวน           185,200        บาท 
              

2.2  หมวดค�าจ"างช่ัวคราว    ตั้งไว"รวม         324,000     บาท 

  - ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง   
ตั้งไว"              324,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให1แก�พนักงานจ1าง  ท่ีปฏิบัติงานในกองการประปา  จํานวน  3  อัตรา  
จํานวน 192,240 บาท และจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวแก�พนักงานจ1างผู1มีสิทธิได1รับจํานวน 131,760  
บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555  
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

-  งานกิจการประปา  จํานวน         324,000         บาท 
 



 
 
 
 
 2.3  หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ   ตั้งไว"รวม       559,000       บาท   
 2.3.1  ค�าตอบแทน     ตั้งไว"          75,000       บาท   
          -  ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล         ตั้งไว"  40,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  สําหรับพนักงานและลูกจ1างประจําและครอบครัวท่ีมีสิทธิได1รับ
ตามระเบียบฯต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)  
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน           40,000         บาท 
 

   - ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ตั้งไว"               5,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให1แก�พนักงาน  ลูกจ1างประจํา  และพนักงาน
จ1างท่ีมีความจําเปAนจะต1องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามความจําเปAน และเร�งด�วนต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)  
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน            5,000          บาท 
 

-  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว"             20,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ1างประจํา  ตามระเบียบฯ ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)   
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน          20,000          บาท 
 

- ประเภทค�าตอบแทนผู1ปฏบัิติราชการอันเปAนประโยชนKแก�องคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน  
         ตั้งไว1          10,000           บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ1าง   คณะกรรมการตรวจการจ1าง  และผู1ควบคุมงาน
ก�อสร1างของกองการประปา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.3/ว 4231 ลงวันท่ี  9 ธันวาคม 
2546 ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK)  
 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน            10,000        บาท 
 
 

2.3.2  ค�าใช"สอย     ตั้งไว"          205,000       บาท 
   -  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ           ตั้งไว"             100,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ ให1บุคคลทําการอย�างหนึ่งอย�างใด แก�งานการประปา ค�าธรรมเนียมและ
ค�าลงทะเบียนต�างๆ  ค�าจ1างเหมาเป[า  ล1างบ�อ  ยกบ�อ  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK) 
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน           100,000       บาท 
 

 



-  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน    
ตั้งไว"             100,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑK  สิ่งก�อสร1างและทรัพยKสินอ่ืนๆ  ของกองการประปา ตาม
ความจําเปAน    ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน          100,000        บาท 
 
 
 

-  ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
     
   ต้ังไว�           5,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน และลูกจ1าง และเปAนรายจ�าย
อ่ืนๆ        ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน             5,000         บาท 
 

2.3.3  ค�าวัสดุ      ตั้งไว"         279,000        บาท 
        -  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว"           30,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุสํานักงานต�างๆ  ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�าย   ขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน  
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน          30,000          บาท 
 

             -  ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ  ตั้งไว"           2,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุต�างๆ   ตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ�าย   ขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน            
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน           2,000           บาท 
 

          -  ประเภทค�าวัสดุงานบ"านงานครัว  ตั้งไว"             2,000          บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุงานบ1านงานครัวต�างๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�าย ขององคKกรปกครองส�วน
ท1องถ่ิน            ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน           2,000           บาท 
 

           -  ประเภทค�าวัสดุก�อสร"าง   ตั้งไว"         30,000          บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุก�อสร1างต�างๆ  ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�าย  ขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน  ต้ังจ�าย
จากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
    -  งานกิจการประปา  จํานวน          30,000          บาท 
 

                
 
 



-  ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว"         15,000          บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�งต�างๆ  ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�าย  ขององคKกรปกครองส�วน
ท1องถ่ิน  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

   -  งานกิจการประปา  จํานวน         15,000          บาท 
 

                -  ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน ตั้งไว"         50,000          บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่นต�างๆ  ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�ายขององคKกรปกครองส�วน
ท1องถ่ิน    ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน          50,000          บาท 
 
                -  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@  ตั้งไว"          30,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุคอมพิวเตอรKต�างๆ  ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�าย  ขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน ต้ัง
จ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

    -  งานกิจการประปา  จํานวน           30,000         บาท 
 

               -  ประเภทค�าวัสดุวิทยาศาสตร@  ตั้งไว"          20,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุวิทยาศาสตรK เพ่ือใช1ในการส�งตรวจคุณภาพน้ําตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ�ายของ
องคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

          -  งานกิจการประปา            จํานวน           20,000          บาท 
 

 -  ประเภทค�าวัสดุอ่ืนๆ   ตั้งไว"        100,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือมาตรวัดน้ําประปา และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถจัดเข1าประเภทวัสดุได1ตามความจําเปAนในการ
ปฏิบัติงาน ของกิจการประปา  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
 

          -  งานกิจการประปา          จํานวน        100,000          บาท 
 

2.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค    ตั้งไว"รวม     1,740,000        บาท 

   2.4.1  ประเภทค�าไฟฟPา    ตั้งไว"       1,740,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�ากระแสไฟฟFาของบ�อบาดาลสูบน้ําประปา  และตู1น้ําด่ืม  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชยK) 
 

-  งานกิจการประปา  จํานวน       1,740,000         บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3.  รายจ�ายเพ่ือการลงทุน     ตั้งไว"รวม       753,500        บาท 
 3.1  หมวดค�าครุภัณฑ@  ท่ีดินและส่ิงก�อสร"าง  ตั้งไว"รวม       753,500        บาท 
 3.1.1  ค�าครุภัณฑ@     ตั้งไว"รวม      279,500         บาท 
- ประเภทครุภัณฑ@งานบ"านงานครัว  ตั้งไว"        209,500        บาท 
1)  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญ1าแบบข1อแข็ง เครื่องละ 9,500 บาท  จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 9,500 บาท  
เครื่องยนตKไม�ต่ํากว�า 1.5 แรงม1า ปริมาตรกระบอกสูบไม�ต่ํากว�า  30 ซีซี พร1อมใบมีด    (นํามาจากแผนพัฒนา
สามป� น.127        ข1อ 1 ) เปAนครุภัณฑKท่ีได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

-  งานกิจการประปา  จํานวน            9,500         บาท 
 
2) เพ่ือจัดซ้ือเครื่องกรองหยาบ  แท็งกKหอถังน้ําบาดาล เครื่องละ 100,000 บาท  จํานวน  2  เครื่อง เปAนเงิน 
200,000  บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.72 ข1อ 7) ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 
  

    - งานกิจการประปา    จํานวน         200,000         บาท 

    - ประเภทครุภัณฑ@วิทยาศาสตร@หรือการแพทย@ ตั้งไว"          60,000        บาท 
เพ่ือจัดซ้ือชุดจ�ายสารเคมีอัตโนมัติ จํานวน 3 ชุด เปAนเงิน 60,000.- บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.127 
ข1อ 2) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK แต�ได1สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  
ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

-  งานกิจการประปา  จํานวน  60,000        บาท 
 

- ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร� ตั้งไว"          10,000        บาท 
  จัดซ้ือกล1องถ�ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียดไม�น1อยกว�า 16  ล1านพิกเซล  

ตัวละ  10,000  บาท  จํานวน  1  ตัว  เปAนเงิน  10,000  บาท   
1.1  เปAนกล1องคอมแพค (Compact  Digital  Camera) 
1.2  ความละเอียดท่ีกําหนดเปAนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรKภาพ (Image  sensor) 
1.3  มีระบบแฟลช  (Flash) 
1.4  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อย�างสะดวกเม่ือข1อมูลเต็ม 

หรือเม่ือต1องการเปลี่ยน 
1.5  สามารถโอนถ�ายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1 
1.6  มีกระเปnาบรรจุกล1อง 

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑK (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.127 ข1อ 4) ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชยK) 

- งานกิจการประปา  จํานวน            10,000        บาท 
 
 
 



3.1.2 ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร"าง    ตั้งไว"รวม        474,000       บาท 

1)  โครงการก�อสร1างวางท�อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 4/1 (ซอยเปAดพะโล1)  
ต้ังไว1              290,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างวางท�อเมนประปา PVC  ขนาด Ø 4” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว  320  
เมตร และเชื่อมต�อท�อย�อยเข1าบ1านประชาชน จํานวน  21 หลังคาเรือน รายละเอียดตามแบบแปลนของกอง
การประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.70 ข1อ 2) ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

- งานกิจการประปา  จํานวน           290,000       บาท 

2)  โครงการก�อสร1างวางท�อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 13 ต้ังไว1            121,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวางท�อเมนประปา ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว  200 เมตร จากปาก

ซอยถึงสุดซอย และท�อเมนย�อยขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว 80 เมตร ช�วงแยกซอยบ1านปFาฟอง 
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.71 ข1อ 3) ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

- งานกิจการประปา  จํานวน           121,000       บาท 

3)  โครงการก�อสร1างวางท�อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 15 (ช�วงซอยบ1านนายเอ้ียง)  
ต้ังไว1              15,000          บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างวางท�อเมนประปา ขนาด Ø 2” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว  80  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.71 ข1อ 4) ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

- งานกิจการประปา  จํานวน           15,000         บาท 

4)  โครงการก�อสร1างวางท�อเมนประปาซอยเทศบาลกระจับ 26 (ช�วงซอยบ1านคุณเชาวลิต)  
ต้ังไว1              48,000          บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างวางท�อเมนประปา ขนาด Ø 3” ชั้น 13.5 ระยะทางยาว  190  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของกองการประปา (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.71 ข1อ 5) ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชยK) 

- งานกิจการประปา  จํานวน           48,000         บาท 

 
 

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



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง    จังหวัดราชบุรี 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองการศึกษา 
 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน                        รวม    6,377,120  บาท  แยกเปHน 
1. รายจ�ายประจํา         ตั้งไว"    รวม    5,715,820  บาท  แยกเปHน 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา           ตั้งไว"  รวม  965,220    บาท 
  1.1.1 เงินเดือน      ตั้งไว"       965,220    บาท 
   - ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว"       808,980    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�  จํานวน  3  อัตรา  ต้ังจ�ายจาก            
รายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน      808,980    บาท 

   -ประเภทเงินเพ่ิมต�าง ๆ    ตั้งไว"          89,040   บาท 

1)    เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองการศึกษา   เดือนละ  5,600  บาท จํานวน   67,200  
บาท ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 

2)   เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาล  ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน
ท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี  ก.พ.กําหนด  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  320  บาท  จํานวน  3,840  บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการ
กํ าหนด อัตรา เ งิ น เ ดื อนและจํ านวน เ งิน ท่ีปรั บ เ พ่ิมสํ าหรั บ คุณวุฒิ ท่ี   ก .พ .   กํ าหนด   ล งวั น ท่ี                         
31  พฤษภาคม  2554  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

3)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให1แก�พนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  เปAนเงิน  18,000  บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขในการให1พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555  ต้ัง
จ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  จํานวน     89,040      บาท 

   -ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู"บริหาร   ตั้งไว"       67,200     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินประจําตําแหน�งผู1อํานวยการกองการศึกษา   เดือนละ 5,600  บาท จํานวน   67,200  บาท 
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)  

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน       67,200     บาท 

 



 1.2 หมวดค�าจ"างช่ัวคราว     ตั้งไว"  รวม 508,000   บาท 
-  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง 

         ตั้งไว"        508,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1แก�พนักงานจ1าง  จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  321,880  บาท  และจ�ายเปAนเงินเพ่ิม             
ค�าครองชีพชั่วคราวจํานวน  4  อัตรา  จํานวน  186,120  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  จํานวน     108,000    บาท 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน     400,000    บาท 
 

 1.3 หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ    ตั้งไว" รวม 2,860,000  บาท    
  1.3.1 ค�าตอบแทน     ตั้งไว"          62,000   บาท 

- ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
ตั้งไว"          2,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)     

- งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน        1,000     บาท 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน        1,000     บาท 

 

   - ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  ตั้งไว"      50,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้   ซ่ึงมีสิทธิได1รับเงินช�วยเหลือ ค�า
รักษาพยาบาลตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

 
 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน       50,000     บาท 
 

   - ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว"      10,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้   ซ่ึงมีสิทธิได1รับเงินช�วยเหลือค�า
รักษาพยาบาลตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  

 
 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน       10,000     บาท 

  1.3.2 ค�าใช"สอย      ตั้งไว"     1,592,000    บาท 
   - ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว"         92,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการให1บุคคลทําการอย�างหนึ่งอย�างใดแก�เทศบาล   ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน
ต�างๆ   ค�าโฆษณาและเผยแพร�   (รายจ�ายเก่ียวกับการจ1างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศนKหรือสิ่งตีพิมพKต�างๆ)  ค�าจ1างเหมาในการจัดทําปFายประชาสัมพันธK ปFายประกาศ  เทป  วีดีโอเทป และ
ค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAน เปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ�ายตามท่ี                        กรมส�งเสริมการ
ปกครองท1องถ่ินกําหนด  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ) 
 



    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน        5,000     บาท 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน        5,000     บาท 
    - งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน      72,000      บาท 
    - งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน           จํานวน      10,000      บาท 

   - ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน  
     ตั้งไว"    60,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมยานพาหนะ  ครุภัณฑK  สิ่งก�อสร1าง  หรือทรัพยKสินอ่ืนใดของหน�วยงาน
นี้ รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ�ายท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ินกําหนด  ต้ังจ�ายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)  

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน         5,000    บาท 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน         5,000    บาท 
    - งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน        45,000    บาท 
    - งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน          5,000   บาท 

   - ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว"     1,055,000    บาท 
1)  ค�าใช1จ�ายในการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          

พระเจ1าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช ( 5  ธันวาคม )       ต้ังไว1     200,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช             
( 5  ธันวาคม ) โดยจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในพิธีการทางศาสนา ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�ามหรสพ และ/หรือ                
การแสดง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  เครื่องเช�าเครื่องขยายเสียง                  
และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ   ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 84  ข1อ 5)  ต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 

    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน      200,000   บาท 

    2)  ค�าใช1จ�ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ                 
พระนางเจ1าพระบรมราชินีนาถ  (12 สิงหาคม)       ต้ังไว1      200,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ1าพระบรมราชินีนาถ                   
(12 สิงหาคม) โดยจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในพิธีการทางศาสนา ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�ามหรสพ และ/หรือ                   
การแสดง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  เครื่องเช�าเครื่องขยายเสียง 
และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 84  ข1อ 4)  ต้ังจ�ายจากรายได1 จํานวน 
54,390  บาท และต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน  145,610  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน     200,000    บาท 
 
 
 
 



    3) ค�าใช1จ�ายในการจัดงานประเพณีสงกรานตK ต้ังไว1      200,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดงานประเพณีสงกรานตK  ขบวนแห�  ค�าพิมพKวุฒิบัตร  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  
ค�าจ1างแต�งหน1านางสงกรานตK  ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าของขวัญของรางวัล  ค�าเช�าพาหนะรับ - ส�ง  ผู1มาร�วม
กิจกรรม  ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย   ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ค�าจ1าง
ตกแต�งสถานท่ีในการจัดงาน  ค�าเช�าเครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสาม
ป�  น. 84  ข1อ 6)  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน      200,000    บาท 

    4) ค�าใช1จ�ายในการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา  
ต้ังไว1          60,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา  เงินสนับสนุนหน�วยงานผู1ส�งรถเทียนพรรษา เข1า
ร�วมขบวนแห�  ค�าเครื่องไทยธรรม  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าจ1างแต�งหน1านางฟFา  ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�า
ของขวัญของรางวัล   ค�าเช�าพาหนะรับ - ส�ง  ผู1มาร�วมกิจกรรม   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป�  น. 83  ข1อ 3) ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
 

    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน       60,000     บาท 
 
    5) ค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการธรรมะนําทาง  

ต้ังไว1          30,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการฯ โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าน้ําปานะ ค�าเครื่องไทยทาน               
ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและค�าเช�า  เครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�าย
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 85  ข1อ 9) ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน       30,000     บาท 
 
 

    6 )ค� า ใช1 จ� าย ในการจัด ทํา โครงการ ทัศนศึกษาให1 กับ เ ด็กนัก เรี ยน                
ศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ        ต้ังไว1            20,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการฯ โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ ค�าอาหารและเครื่องด่ืม                 
ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและค�าเช�า  เครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�าย
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 77  ข1อ 3)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน        20,000    บาท 
 
 
 
 

 



    7)ค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการประชุมผู1ปกครองศูนยKพัฒนาเด็กเล็กฯ  
         ต้ังไว1          5,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการฯ  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุ
สํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและค�าเช�า   เครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ   ท่ี
จําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 77  ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)   

 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน       5,000      บาท 
 
 

    8)ค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการมอบประกาศนียบัตรให1กับ                   
เด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กฯ        ต้ังไว1         10,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการฯ  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุ
สํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและค�าเช�า   เครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ   
ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 79  ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา)  
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน      10,000      บาท 
 
 

    9) ค�าใช1จ�ายในการจัดงานวันเด็กแห�งชาติ ต้ังไว1         100,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการฯ  โดยจ�ายเปAนค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุ
ก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ   ค�าวัสดุงานบ1านงานครัว  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   ค�าวัส ดุ                
การกีฬา  ค�าเงินสนับสนุนของท่ีระลึก และ/หรือ เงินรางวัล  และ/หรือ ของรางวัลสําหรับการแข�งขัน               
การประกวด  และกรรมการตัดสิน  ค�าจ1างเหมาบริการในระหว�างการจัดงาน  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ                 
ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 87  ข1อ 6)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 

    - งานศึกษาไม)กําหนดระดับ   จํานวน       100,000   บาท 
 
 

    10)ค�าใช1จ�ายในการจัดทําโครงการส�งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตําบลกระจับ        ต้ังไว1         30,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการฯ  เปAนค�าจ1างเหมาบริการ ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  
ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและค�าเช�า  เครื่องขยายเสียง  และค�าใช1จ�าย
อ่ืนๆ   ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 89  ข1อ 10)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
 

    - งานศึกษาไม)กําหนดระดับ  จํานวน       30,000     บาท 
 
 
 
 



    11) ค�าใช1จ�ายในการแข�งขันกีฬาภายในและนอกเขตเทศบาล 
         ต้ังไว1        200,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดการแข�งขันกีฬาในเขตเทศบาล / จัดการแข�งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล / 
เข1าร�วมการแข�งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธK โดยจ�ายเปAนค�าวัสดุอุปกรณK  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าวัสดุอุปกรณK
ต�างๆ  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� ค�าใช1จ�ายในพิธีเปGด - ปGด การแข�งขัน  ค�าตอบแทนกรรมการ    ผู1ตัดสิน  
ค�าเงินสนับสนุน และ/หรือเงินรางวัล  หรือ เงินรางวัล หรือ ของรางวัลการแข�งขัน และกรรมการตัดสิน   ค�า
ถ1วยรางวัล  ค�าเหรียญรางวัล  ค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าพาหนะและขนส�ง  ค�าเวชภัณฑK  ค�าใช1จ�าย 
อ่ืนท่ีเก่ียวข1องและจําเปAนต1องจ�าย (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 86  ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

    - งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน     200,000     บาท 
 

   - ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�าย             
หมวดอ่ืนๆ        ตั้งไว"        385,000   บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการ   เช�น   ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าเช�าท่ีพัก  ฯลฯ  สําหรับ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ1าง   ลูกจ1างชั่วคราว  ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล  ค�าซ้ือพวงมาลัย  ช�อ
ดอกไม1  พวงมาลา  ค�าชดเชยความเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล              
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0313.4 / ว  1400  ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2537  ค�าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ    จํานวน  334,880  บาท  ค�าใช1จ�ายในการ
พัฒนาครูผู1ดูแลเด็กของศูนยKพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4,000  บาท  และรายจ�ายอ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะเปAนรายจ�าย
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ต้ังจ�ายจากรายได1  จํานวน   46,120  
บาท  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน   338,880  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน      30,000      บาท 
    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน     350,000      บาท 
    -  งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน        5,000     บาท 

1.3.3 ค�าวัสดุ      ตั้งไว"     1,206,000    บาท 
- ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว"      50,000    บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต�างๆ เพ่ือใช1ในราชการ เช�น น้ําด่ืม  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา          
ยางลบ  แฟFม เครื่องแบบพิมพKต�างๆ ตรายาง   สิ่งพิมพKท่ีได1จากการซ้ือ หรือ จ1างพิมพK  ซองในการบรรจุ          
หีบห�อ  ตะแกรงวางเอกสาร  ธงชาติ  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้   ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน      20,000     บาท 
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน     20,000      บาท 

    -งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน     10,000       บาท 
 
 
 
 



- ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ   ตั้งไว"     5,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  เช�น  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟFา  สวิตซKไฟฟFา  ถ�านแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ  และวัสดุไฟฟFาอ่ืน ๆ เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน      2,500       บาท 
- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน      2,500       บาท 
 

    - ประเภทค�าวัสดุงานบ"านงานครัว  ตั้งไว"       10,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุงานบ1านงานครัวต�างๆ  เช�น  แก1วน้ํา จานรอง  สบู�  แปFง  น้ํายาทําความสะอาด               
น้ํายา-ผงซักล1าง  ไม1กวาด  ไม1ถูพ้ืน  ท่ีนอนเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  และอ่ืนๆ                     
ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)  
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน      10,000      บาท 
 
 

    - ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@   ตั้งไว"        30,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณKต�างๆ  ท่ีใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK  เช�น  ตลับผ1าหมึก  แถบ
พิมพK  หมึกเครื่องปริ๊นคอมพิวเตอรK  แผ�นหรือจานบันทึกข1อมูล  ฯลฯ   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา) 
 

     - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน     20,000       บาท 
     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน      10,000      บาท 
 

    - ประเภทค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�   ตั้งไว"         1,000      บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ต�างๆ  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอรK  พู�กันและสี  ฟGลKมถ�ายรูป  แถบ
บัน ทึกเสี ย ง  หรื อภาพ วี ดี โ อ เทป  แผ� น ซี ดี    และ อ่ืนๆ  ท่ีจํ า เปA นต1 อง ใช1 ในการประชาสัม พันธK                       
และเผยแพร�ให1ประชาชนทราบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

     - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา จํานวน       1,000      บาท 

    - ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย   ตั้งไว"         3,000      บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุเครื่องแต�งกายต�างๆ เช�น ผ1ากันเปVuอน  และอ่ืนๆ  ตามความจําเปAนแก�เด็กนักเรียน            
ศูนยKพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน       3,000      บาท 

    - ประเภทวัสดุกีฬา    ตั้งไว"       50,000      บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุกีฬาสําหรับศูนยKพัฒนาเด็กเล็กฯ และกีฬาในชุมชน  เช�น  ลูกฟุตบอล                
ลูกวอลเล�ยKบอล  ไม1แบดมินตัน  ลูกเปตอง  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษาและ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ) 



     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน       5,000      บาท 
- งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน     45,000      บาท 

    - ประเภทวัสดุก�อสร"าง    ตั้งไว"       10,000      บาท 
เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุก�อสร1าง  เช�น    ไม1  เหล็ก  สี  ตะปู  ปูนซีเมนตK  ปูนขาว  ทราย  อิฐ  เหล็กเส1น  
เปAนต1น   ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน       2,000      บาท 

- งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน      3,000      บาท 
    -งานศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน  จํานวน       5,000      บาท 

    - ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ    ตั้งไว"     1,047,000    บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุซ่ึงไม�สามารถจัดอยู�ในวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งได1  เช�น  วัสดุเครื่องบริโภค  อาหาร
เสริม  (นม)  ของเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ   อาหารเสริม (นม)  ของเด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทาราม  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน  ท่ี มท  0893.3/ ว 1522  ลงวันท่ี  
11  มิถุนายน  2555   ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  1,046,640  บาท   ต้ังจ�ายจากรายได1  360  
บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน     1,047,000   บาท 
 

 1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค       ตั้งไว" รวม  40,000     บาท
   - ประเภทค�าโทรศัพท@                ตั้งไว"        10,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าโทรศัพทKของศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ  และค�าใช1จ�ายเก่ียวกับการใช1ระบบ
อินเทอรKเน็ตและค�าสื่อสารอ่ืน ๆ ของศูนยK  ICT ซ่ึงใช1ในการติดต�อประสานงานกับทางราชการ                      
และเอกชนผู1ติดต�อราชการของเทศบาล  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 

     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน     10,000       บาท 
 

   - ประเภทค�าไฟฟPา    ตั้งไว"       30,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�ากระแสไฟฟFาศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา ) 

     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน      30,000      บาท 
 

 1.5  หมวดเงินอุดหนุน        ตั้งไว" รวม  1,322,600 บาท 
1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนองค@กรปกครองส�วนท"องถ่ินอ่ืน      ตั้งไว"        5,000    บาท

  1) เงินอุดหนุนกีฬาเทศบาลสัมพันธK  สําหรับจ�ายเปAนเงินสนับสนุนให1แก�เทศบาลเมือง             
โพธาราม  ซ่ึงเปAนเจ1าภาพจัดการแข�งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธK  จังหวัดราชบุรี  ครั้งท่ี  18  ประจําป�  2556  
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�)  ตามหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม  ท่ี  รบ  52206/ว 439  ลงวันท่ี 22  
มีนาคม  2555  ต้ังจ�ายจากรายได1  ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ



อํานวยการการกระจายอํานาจให1แก�  อปท.ระดับจังหวัดแล1ว  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
 

    -  งานกีฬาและนันทนาการ  จํานวน        5,000     บาท 

1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุนหน�วยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน
สาธารณประโยชน@       ตั้งไว"     1,317,600    บาท 
 

  1) เงินอุดหนุนเปAนค�าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม                            
(ต้ังตรงจิตร  5)   อําเภอบ1านโป[ง  จังหวัดราชบุรี  ตามหนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน  ด�วนท่ีสุด   ท่ี  
มท  0893.3/ ว  11522  ลงวันท่ี  11  มิถุนายน  2555  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  ) ต้ังจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   
 

-  งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน    1,237,600    บาท 
 

  2) เงินอุดหนุนโครงการส�งเสริมการเล�นดนตรีในวงดุริยางคK   โรงเรียนวัดจันทาราม  (ต้ังตรง
จิตร  5)   อําเภอบ1านโป[ง  จังหวัดราชบุรี    ตามหนังสือโรงเรียนวัดจันทาราม  (ต้ังตรงจิตร  5)                     
ท่ี  ศธ  04128.066/126  ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 89  ข1อ 12)         
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา)   
 

-  งานศึกษาไม)กําหนดระดับ  จํานวน        80,000    บาท 
 

 1.6  หมวดรายจ�ายอ่ืน        ตั้งไว" รวม   20,000    บาท 
  - ประเภทค�าวัสดุการศึกษาเด็กนักเรียนศูนย@พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งไว"         20,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุการศึกษาของเด็กนักเรียนศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ  เช�น  บัตรสุขภาพ  
แบบ  ป.01  ป.02  วัสดุอุปกรณKสื่อการเรียนการสอน  วัสดุประจําห1อง  หนังสือคู�มือครู  คู�มือการสอน  
หนังสือ แบบเรียน  และแบบฝwกหัดต�างๆ  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา ) 
 

     - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา จํานวน       20,000     บาท 
 

2. รายจ�ายเพ่ือการลงทุน            ตั้งไว"  รวม     661,300   บาท  แยกเปHน 
 1.หมวดค�าครุภัณฑ@ ท่ีดิน และส่ิงก�อสร"าง    ตั้งไว"       661,300    บาท 
    1.1 ค�าครุภัณฑ@      ตั้งไว"       541,300    บาท 

- ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน                 ตั้งไว"         14,300    บาท 
  1) จัดซ้ือชั้นวางของ  ขนาด  3  ชั้น  ตัวละ  1,500  บาท  จํานวน  1  ตัว  เปAนเงิน  1,500  
บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 125  ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑKแต�ได1สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา). 
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน        1,500     บาท 

 

 



 

  2) จัดซ้ือตู1ไม1  9  ช�อง  ตู1ละ  1,200  บาท  จํานวน  4  ตู1  เปAนเงิน  4,800  บาท  (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป�  น. 125  ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแต�ได1
สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา). 
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน         4,800    บาท 

  3) จัดซ้ือตู1ไม1  6  ช�อง  ตู1ละ  1,000  บาท  จํานวน  4  ตู1  เปAนเงิน  4,000  บาท  (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป�  น. 125  ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแต�ได1
สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา). 
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน         4,000    บาท 

  4) จัดซ้ือชั้นวางหนังสือ  3  ชั้น  ตู1ละ  1,000  บาท  จํานวน  4  ตู1  เปAนเงิน  4,000  บาท  
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 125  ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแต�ได1
สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา). 
 

    - งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน         4,000    บาท 

- ประเภทครุภัณฑ@กีฬา                  ตั้งไว"        500,000   บาท 
  1)  จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ1ง  เพ่ือติดต้ังภายใน  12  ชุมชน  เปAนเงิน  500,000  
บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 98  ข1อ 1 ) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK
แต�ได1สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 
 

    - งานกีฬาและนันทนาการ    จํานวน     500,000     บาท 

- ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@             ตั้งไว"         27,000    บาท 
  1) จัดซ้ือคอมพิวเตอรKโนxตบุxค  จํานวน 1 เครื่อง เปAนเงิน 27,000 บาท  ตามรายละเอียด  
ดังนี้ 

- หน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น1อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม�น1อยกว�า 2.0 GHz และรองรับหน�วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม�น1อยกว�า 1,066 MHz จํานวน 1 
หน�วย 

- มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า ขนาดไม�น1อยกว�า 4 GB 
- มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม�น1อยกว�า 500 GB จํานวน 1 หน�วย 
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว�า มีขนาดไม�น1อยกว�า 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 
- มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม�น1อยกว�า 1 ช�อง 
- สามารถใช1งานได1ไม�น1อยกว�า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth 

 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 125  ข1อ 4)  เปAนครุภัณฑKท่ีกําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง  และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา) 



 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   จํานวน      27,000      บาท 

 

 1.2 ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร"าง      ตั้งไว"       120,000    บาท 
  1)  ติด ต้ัง เหล็ก ดัดพร1อมมุ1 งลวดรอบบริ เวณอาคารศูนยK พัฒนาเ ด็กเล็ก เทศบาลฯ                          
เปAนเงิน   120,000    บาท   

เพ่ือจ�ายเปAนค�าติดต้ังเหล็กดัดพร1อมมุ1งลวดรอบบริเวณอาคารศูนยKพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น. 81  ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
 

- งานระดับก)อนวัยเรียนและประถมศึกษา   จํานวน     120,000     บาท 
 
 

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

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง  จังหวัดราชบุรี 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองคลัง 
 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน  รวม   2,939,020  บาท    แยกเปHน 
1.รายจ�ายประจํา  ตั้งไว" รวม   2,899,620  บาท    แยกเปHน   
 1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา   ตั้งไว"รวม    2,397,620     บาท     
1.1.1  เงินเดือน      ตั้งไว"         1,997,520      บาท 
      -ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว"      1,719,120      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  9  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�  ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   -งานบริหารงานคลัง   จํานวน       1,719,120       บาท 
 
  -ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ    ตั้งไว"          211,200       บาท 
1) เพ่ือจ�ายเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนท่ีปรับ
เพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.กําหนด  จํานวน 5  อัตรา จํานวนเงิน  18,000  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  จังหวัดราชบุรี  เรื่องหลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม  2554 

2) เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให1แก�พนักงานเทศบาล  จํานวน  5  อัตรา จํานวนเงิน  126,000  
บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555   

3) เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองคลัง  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  67,200  บาท  
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ.2538   
ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   -งานบริหารงานคลัง   จํานวน          211,200      บาท 
 
  -ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู"บริหาร  ตั้งไว"        67,200     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินประจําตําแหน�งผู1บริหาร  ผู1อํานวยการกองคลัง  เดือนละ 5,600  บาท  จํานวน  67,200  
บาท  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ.2538  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   -งานบริหารงานคลัง   จํานวน            67,200      บาท 
 
 



  1.1.2  ค�าจ"างประจํา    ตั้งไว"          400,100       บาท  
   -ประเภทค�าจ"างลูกจ"างประจํา   ตั้งไว"          400,100       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าจ1างให1แก�ลูกจ1างประจํา  จํานวน  2  อัตรา  และเงินปรับปรุงค�าจ1างประจําป� ต้ังจ�ายจากเงิน
รายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -งานบริหารงานคลัง   จํานวน        400,100        บาท 

 1.2  หมวดค�าจ"างช่ัวคราว    ตั้งไว"รวม     108,000       บาท 
  -ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง ตั้งไว"      108,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1แก�พนักงานจ1าง จํานวน  1 อัตรา   จํานวนเงิน  64,080   บาท  และจ�ายเปAนเงินเพ่ิม
ค�าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  1  อัตรา   จํานวนเงิน  43,920   บาท    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของ
เทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555   
ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   -งานบริหารงานคลัง   จํานวน         108,000       บาท 

 1.3  หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ ตั้งไว"รวม     394,000      
บาท 
         1.3.1  ค�าตอบแทน ตั้งไว"      150,000      บาท 

- ประเภทค�าตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน@แก�องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ตั้งไว"         20,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ1าง คณะกรรมการตรวจการจ1าง และ                     
ผู1ควบคุมงานก�อสร1างของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมากท่ี มท  0808.3/ ว 4231  ลงวันท่ี    
9 ธันวาคม  2546   ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานบริหารงานคลัง   จํานวน           20,000      บาท 

   -ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว"          20,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างท่ีสังกัด ใน
หน�วยงานนี้ท่ีได1รับคําสั่งให1ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

    -งานบริหารงานคลัง   จํานวน            20,000      บาท 

   -ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว"             50,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ให1แก�พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา ในหน�วยงานนี้ซ่ึงมีสิทธิได1รับ
การช�วยเหลือตามระเบียบ ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -งานบริหารงานคลัง   จํานวน           50,000       บาท 



    - ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  ตั้งไว"        60,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล ให1แก�พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา และผู1มีสิทธิได1รับเงิน
ช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  ตามระเบียบ  ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 

     - งานบริหารงานคลัง  จํานวน          60,000        บาท 

  1.3.2  ค�าใช"สอย     ตั้งไว"          110,000       บาท 
    - ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ ตั้งไว"            40,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการบุคคลภายนอกให1ดําเนินการอย�างหนึ่งอย�างใดแก�เทศบาล ค�าจ1างเหมาแรงงาน   
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ  อปท.    ค�าธรรมเนียม  ค�าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาต�าง   ๆ  และ
ค�าใช1จ�ายในการปรับปรุงข1อมูลแผนท่ีภาษีให1เปAนปBจจุบัน  และค�าใช1จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  ต้ังจ�ายจาก
เงินรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

     - งานบริหารงานคลัง  จํานวน           40,000       บาท 

   - ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สินตั้งไว"      20,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑK  ทรัพยKสินต�างๆ  เช�น  รถยนตK  รถจักรยานยนตK   ครุภัณฑK
สํานักงาน  ,  ครุภัณฑKคอมพิวเตอรK  และทรัพยKสินอ่ืน  ๆ  ท่ีชํารุดตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน           20,000       บาท 

  - ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว"          20,000      บาท 

    โครงการ “ร�วมมือกันเสียภาษี กระจับท1องถ่ินนี้พัฒนา” ต้ังไว1        20,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการ เปAนค�าวัสดุและอุปกรณKในการดําเนินงานตามโครงการ ค�าของท่ีระลึก ค�า
ของรางวัล และค�าใช1จ�ายอ่ืน ๆ ตามความจําเปAน  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�) ต้ังจ�ายจากเงินรายได1   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน           20,000       บาท 

   -ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
         ตั้งไว"             30,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร  เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ  และค�าเช�าท่ี
พักระหว�างเดินทางไปราชการให1แก�พนักงานเทศบาล และลูกจ1างของหน�วยงานนี้ ซ่ึงได1รับคําสั่งให1เดินทางไป
ราชการในต�างท1องท่ีภายในประเทศตามสิทธิ ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน            30,000      บาท 

 

 

 



1.3.3 ค�าวัสดุ     ตั้งไว"          134,000       บาท 
 - ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว"         30,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าเครื่องแบบพิมพKต�างๆ  สิ่งพิมพKท่ีได1จากการซ้ือ หรือ จ1างพิมพK ซองในการบรรจุหีบห�อ ตะแกรง
วางเอกสาร  ใบเสร็จรับเงินประเภทต�างๆ  สมุดบัญชีรับเงิน  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�าย
จากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน        30,000          บาท 

   -ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ   ตั้งไว"            2,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  เช�น  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟ  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�าย
จากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน          2,000         บาท 
 

   - ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  ตั้งไว"          20,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส�ง  เช�น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางรถ  น้ํามันเบรก  หม1อน้ํา  เปAนต1น  
เพ่ือเปลี่ยนหรือ ซ�อมแซมยานพาหนะของหน�วยงานนี้ตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

    -งานบริหารงานคลัง   จํานวน        20,000          บาท  
 

   - ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงหล�อล่ืน  ตั้งไว"          50,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นใช1กับยานพาหนะของหน�วยงานนี้   ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -งานบริหารงานคลัง   จํานวน        50,000          บาท 

   - ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@   ตั้งไว"          20,000         บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณKต�างๆ  ท่ีใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK  เช�น  ตลับผ1าหมึก  แถบ
พิมพK  หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK  แผ�นหรือจานบันทึกข1อมูล  ฯลฯ   ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน         20,000         บาท 

  - ประเภทวัสดุงานบ"านงานครัว   ตั้งไว"            5,000        บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุงานบ1านงานครัวต�าง ๆ เช�น  กาแฟ  แก1วน้ํา  ไม1กวาด  และอ่ืน ๆ ตามความจําเปAน ต้ัง
จ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน           5,000        บาท 

 



   - ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร�   ตั้งไว"             7,000       บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ต�างๆ  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอรK  พู�กันและสี  ฟGลKมถ�ายรูป  แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ วีดีโอเทป แผ�นซีดี   และอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพร�ให1
ประชาชนทราบ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน           7,000        บาท 
 

2.รายจ�ายเพ่ือการลงทุน   ตั้งไว" รวม   39,400  บาท    แยกเปHน   
 2.1  หมวดค�าครุภัณฑ@      ตั้งไว"รวม      39,400        บาท  
  2.1.1  ค�าครุภัณฑ@    ตั้งไว"           39,400        บาท 
      -ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน   ตั้งไว"        24,400        บาท 
        1. ค�าจัดซ้ือตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิด  2 บานเปGด  จํานวน  1  ตู1   ตู1ละ  4,500  บาท    
เปAนเงิน  4,500  บาท   
        2. ค�าจัดซ้ือตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด  3  ฟุต  จํานวน  1 ตู1  ตู1ละ 
2,800  บาท  เปAนเงิน  2,800  บาท   
        3.  ค�าจัดซ้ือตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบขนาด  3  ฟุต  พร1อมขาต้ัง จํานวน  1  
ชุด  ชุดละ 3,300  บาท  เปAนเงิน  3,300   บาท 
        4. ค�าจัดซ้ือตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ ขนาด  4 ฟุต พร1อมขาต้ัง จํานวน  1 
ชุด   ชุดละ 4,300  บาท  เปAนเงิน 4,300  บาท   
        5. ค�าจัดซ้ือตู1เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก  ขนาด  4  ฟุต  จํานวน  1  ตู1              
ตู1ละ 3,500  บาท  เปAนเงิน 3,500  บาท   
        6.ค�าจัดซ้ือเก1าอ้ีบุนวมมีพนักพิง และท่ีวางแขนสําหรับผู1ปฏิบัติงานจํานวน 3 ตัว             
ตัวละ  2,000 บาท  เปAนเงิน  6,000  บาท   
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�)  เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK  แต�ได1สอบถาม
ราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป)     

    - งานบริหารงานคลัง   จํานวน          24,400        บาท    

    -ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@   ตั้งไว"        15,000        บาท 
        1. ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรKเครื่องละ 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง  เปAนเงิน     
15,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
           - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม�น1อยกว�า  2.4  GHz  
หรือดีกว�า  จํานวน  1 หน�วย 
           - มีส�วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน�วยความจําไม�น1อยกว�า  128 MB  
           - มีหน�วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด DDR3  หรือดีกว�า  มีขนาดไม�น1อยกว�า 4 GB 
           - มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกว�า  ขนาดความจุไม�น1อย
กว�า 500 GB หรือมี  Solid State Disk  ขนาดความจุไม�น1อยกว�า  30  GB  จํานวน  1  หน�วย 
           - มี DVD-RW หรือดีกว�า  จํานวน 1 หน�วย 
         - มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�ายแบบ 10/100/1000  Mbps  จํานวนไม�น1อยกว�า 1 ช�อง 



 
           - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio  ไม�น1อยกว�า 600 : 1 และมีขนาดไม�น1อย
กว�า  18 นิ้ว จํานวน  1  หน�วย 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�)  เปAนครุภัณฑKท่ีนําราคามาจากเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

  -งานบริหารงานคลัง    จํานวน         15,000         บาท 
               

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

  อําเภอบ"านโป%ง  จังหวัดราชบุรี 
                                               รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองช�าง 
ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน รวม        11,620,640   บาท แยกเป น 

1.  รายจ�ายประจํา ตั้งไว" รวม          4,308,640   บาท แยกเปHน 
     1.1  หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา ตั้งไว"รวม     1,436,640     บาท
  
       1.1.1  เงินเดือน                        ตั้งไว"          1,436,640     บาท 
       -  ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ    ตั้งไว"          1,235,520     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  6  อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป� ต้ังจ�ายจากรายได1                         
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน         1,235,520     บาท 
 

   -  ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ                               ตั้งไว"             133,920    บาท   
1)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาล  ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนท่ี
ปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดจํานวน  4  อัตรา เปAนเงิน  12,720  บาท   ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ฯ ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2554     
 

2)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าครองชีพชั่วคราวสําหรับผู1ท่ีมีสิทธิได1รับ  จํานวน 3  อัตรา เปAนเงิน  54,000  บาท              
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ1าง  และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ลงวันท่ี  18  มิถุนายน 
2555 
   

3)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนรายเดือนผู1อํานวยการกองช�าง  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  67,200  
บาท  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ.2538   
ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

         -   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน          133,920      บาท 
       

        -  ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู"บริหาร                  ตั้งไว"             67,200     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินประจําตําแหน�งผู1บริหาร  ผู1อํานวยการกองช�าง  เดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  67,200  
บาท  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ. 2538  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                           -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน           จํานวน           67,200      บาท 
 

     
 



     1.2  หมวดค�าจ"างช่ัวคราว                            ตั้งไว"รวม       864,000     บาท 
        -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง ตั้งไว"        864,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1แก�พนักงานจ1าง  จํานวน  8  อัตรา  เปAนเงิน  576,720  บาท และจ�ายเปAนค�าครองชีพ
ชั่วคราว  จํานวน  8  อัตรา  เปAนเงิน  287,280  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1าง  และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

-  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน           216,000      บาท 
  -  งานไฟฟ8าถนน                                          จํานวน          216,000       บาท 
   -  งานสวนสาธารณะ                      จํานวน          432,000       บาท 

1.3  หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ                 ตั้งไว"รวม    1,597,000       บาท 
      1.3.1  ค�าตอบแทน                            ตั้งไว"รวม     107,000        บาท 
      -  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว"      5,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   หรือในวันหยุดราชการให1แก�พนักงานเทศบาล                 
ลูกจ1างประจํา พนักงานจ1าง     ท่ีมีความจําเปAนต1องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปAนครั้งคราวในกรณี                   
งานเร�งด�วนตามโครงการต�างๆ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                           -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน            จํานวน         2,000          บาท 
                           -  งานไฟฟ8าถนน                                           จํานวน         2,000          บาท 
                           -  งานสวนสาธารณะ                                      จํานวน         1,000          บาท 

  -  ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล           ตั้งไว"        50,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให1แกพนักงานเทศบาล  ลูกจ1างประจํา  และครอบครัวท่ีมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน            จํานวน         50,000        บาท 

  -  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร                   ตั้งไว"         10,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให1แก�พนักงานเทศบาล  ลูกจ1างประจํา  ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ                       
ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        จํานวน         10,000         บาท 

  -  ประเภทเงินค�าเช�าบ"าน                      ตั้งไว"           42,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าเช�าบ1าน ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
ชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน            42,000       บาท 

                  

 



 1.3.2  ค�าใช"สอย                      ตั้งไว"รวม       685,000      บาท 
   -  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ          ตั้งไว"        465,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายเพ่ือให1ได1มาซ่ึงบริการ  เช�น  ค�าจ1างเหมากําจัดวัชพืช  ตัดต1นไม1ปรับปรุงภูมิทัศนK  ค�า
ติดต้ังไฟฟFาสาธารณะ  ขุดลอกคลอง  ทางระบายน้ํา  ดูแลเกาะกลางถนน  สวนสาธารณะบึงกระจับ  และ
แหล�งน้ําอ่ืนๆ  ค�าจ1างเหมาบุคคลภายนอกทําการอย�างใดอย�างหนึ่ง  และรายจ�ายให1ได1มาซ่ึงบริการอ่ืนๆ  ตาม
ความจําเปAน               ต้ังจ�ายจากรายได1   ( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ) 

-  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน         จํานวน             10,000       บาท 
  -  งานไฟฟ8าถนน                      จํานวน           305,000       บาท 
  -  งานสวนสาธารณะ           จํานวน            150,000       บาท 

  -  ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  
                                ตั้งไว"            20,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการ เช�น  การเข1าอบรม  หรือสัมมนาของพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ1างประจํา ท่ีได1รับคําสั่งให1เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 
  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน         20,000        บาท 

    -  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน   ตั้งไว"     200,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงหรือซ�อมแซมครุภัณฑK  สิ่งก�อสร1าง   และทรัพยKสินอ่ืนๆ  เช�น ครุภัณฑKยานพาหนะขนส�ง ,           
ครุภัณฑKการเกษตร , ครุภัณฑKเครื่องมือช�าง , ถนน , ท�อระบายน้ํา , และทรัพยKสินอ่ืนๆตามความจําเปAน ต้ังจ�าย         
จากรายได1   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน            จํานวน            10,000      บาท 
    -งานไฟฟ8าถนน                                 จํานวน           140,000     บาท 
  -งานสวนสาธารณะ             จํานวน             50,000     บาท 
                             

    1.3.3  ค�าวัสดุ                                         ตั้งไว"รวม       805,000     บาท 
        -  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน                     ตั้งไว"           20,000     บาท 
เพ่ือใช1จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต�างๆ  ท่ีใช1ในราชการ เช�น  กระดาษต�างๆ  หมึกพิมพK  ดินสอ  ปากกา  
และอ่ืนๆ  ตามความจําเปAน  และต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน            จํานวน           20,000      บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ                     ตั้งไว"            200,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุต�างๆ  เช�น  สายไฟฟFา  หลอดไฟประดับ  และอ่ืนๆ                   
ตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานไฟฟ8าถนน                                  จํานวน          200,000      บาท    

 



-  ประเภทค�าวัสดุงานบ"านงานครัว            ตั้งไว"            2,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการซ้ือวัสดุงานบ1านงานครัว  เช�น  ไม1กวาด  แปรง ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 

      -  งานสวนสาธารณะ                                จํานวน             2,000       บาท 
 

-  ประเภทค�าวัสดุก�อสร"าง             ตั้งไว"           300,000      บาท 
เพ่ือเปAนค�าใช1จ�ายในการซ้ือวัสดุก�อสร1าง  เช�น  แปรงทาสี , สี ,ไม1อัด , ไม1เคร�า , ตะปู , ลวด , อิฐ , หิน ,ทราย , 
กรวด , ปูนซีเมนตK ,หินคลุก , หินผสมยางแอสฟBลทKติกสําเร็จรูป  และอ่ืนๆ  ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจาก
รายได1    (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

            -  งานไฟฟ8าถนน               จํานวน         300,000      บาท 

 

     -  ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง            ตั้งไว"             80,000     บาท 
เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส�งต�างๆ  เช�น  ยางนอก  - ยางใน  แบตเตอรี่  หัวเทียน  อะไหล�
รถและวัสดุยานพาหนะและขนส�งอ่ืนๆ  ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 
  

         -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน         จาํนวน         20,000        บาท 
         -  งานไฟฟ8าถนน                           จํานวน          20,000        บาท 
         -  งานสวนสาธารณะ                            จํานวน         40,000        บาท 
  

     -  ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           ตั้งไว"          100,000       บาท 
เพ่ือจ�ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น  เช�น  น้ํามันเบนซิน , น้ํามันดีเซล , น้ํามันเครื่อง , น้ํามันเบรค ,

น้ํามันไฮโดรลิค และอ่ืนๆ ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน           30,000        บาท 
  -  งานไฟฟ8าถนน                       จํานวน          40,000         บาท 
  -  งานสวนสาธารณะ            จํานวน           30,000        บาท 

 -  ประเภทค�าวัสดุการเกษตร            ตั้งไว"            70,000        บาท 
เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  เช�น  ค�าพันธุKไม1ต�างๆ  ปุnย  ยากําจัดศัตรูพืช  และอ่ืนๆ  ตามความ
จําเปAน            ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานสวนสาธารณะ                               จํานวน           70,000        บาท    

 -  ประเภทค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�          ตั้งไว"              3,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ต�างๆ  เช�น  ฟGลKมถ�ายรูป  ตลับเทป  ปFายประชาสัมพันธKและเผยแพร�
ให1ประชาชนทราบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน          จํานวน            3,000         บาท 

 



-  ประเภทค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย           ตั้งไว"            10,000        บาท 
เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุเครื่องแต�งกายต�างๆ  เสื้อ  รองเท1ายาง  ถุงมือ  เข็มขัด  เสื้อสะท1อนแสง  และอ่ืนๆ                 
ตามความจําเปAนให1ลูกจ1างซ่ึงปฏิบัติงานไฟฟFาสาธารณะและงานสวนสาธารณะ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
  -  งานสวนสาธารณะ                             จํานวน           10,000        บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@           ตั้งไว"         20,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรKต�างๆ  เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข1อมูล  ตลับผ1าหมึก  แถบพิมพKและ
อ่ืนๆ  ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน) 

           -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  จํานวน           20,000       บาท 

   1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค                                      ตั้งไว"รวม        80,000       บาท 
           -  ประเภทค�าไฟฟPา                                         ตั้งไว"             80,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�ากระแสไฟฟFาสวนสาธารณะบึงกระจับ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                       -  งานสวนสาธารณะ                                         จํานวน            80,000       บาท 

     1.5  หมวดเงินอุดหนุน                                      ตั้งไว"รวม     331,000       บาท 
 -  ประเภทเงินอุดหนุนหน�วยงานของรัฐ หรือ องค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน

สาธารณประโยชน@           ตั้งไว"       331,000       บาท 
    1) อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ท่ี มท 5305.69/ปปง.(บค.) 
5422 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เพ่ือติดต้ังโคมไฟส�องสว�างซอยเทศบาลกระจับ 20 (วัดหนองอ1อตะวันออก) 
ม.4 ต.ดอนกระเบ้ือง  ระยะทาง 800 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.67 ข1อ 1) ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก�  อปท. ระดับจังหวัดแล1ว  ต้ังจ�ายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน) 

             -  งานไฟฟ8าถนน     จํานวน        70,000        บาท 

    2) อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ท่ี มท 5305.69/ปปง.(บค.) 
5423 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555  เพ่ือติดต้ังเสาไฟพร1อมโคมไฟส�องสว�างพร1อมปBกเสาพาดสาย เส1นทางเลียบ
คลองดอนกระเบ้ือง-เทพินทรK ( ฝBWงศาลาชุมชน ) ม.2 ต.ดอนกระเบ้ือง ระยะทาง  180 ม. (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� น.67 ข1อ 2) ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให1แก� อปท. ระดับจังหวัดแล1ว  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน) 

  -  งานไฟฟ8าถนน          จํานวน         69,000         บาท 

    3) อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ท่ี มท 5305.69/ปปง.(บค.) 
5425 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555  เพ่ือติดต้ังเสาไฟพร1อมโคมไฟส�องสว�างพร1อมปBกเสาพาดสาย ซอยเทศบาล
กระจับ 13 ม.5 ต.หนองอ1อ (ซอยข1างบ1านปFาฟอง) ระยะทาง 330 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.67 ข1อ 3 
)  ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก�  อปท. 
ระดับจังหวัดแล1ว  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



  -  งานไฟฟ8าถนน          จํานวน         72,000         บาท 

    4) อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ท่ี มท 5305.69/ปปง.(บค.) 
5424 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เพ่ือติดต้ังเสาไฟพร1อมโคมไฟส�องสว�างพร1อมปBกเสาพาดสาย  ซอยเทศบาล
กระจับ 15 ม.15 ต.หนองอ1อ (ซอยบ1านนายเอ้ียง) ระยะทาง  90 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.68 ข1อ 4 ) 
ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก�  อปท. 
ระดับจังหวัดแล1ว  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานไฟฟ8าถนน          จํานวน         45,000         บาท 

    5) อุดหนุนการไฟฟFาส�วนภูมิภาคอําเภอบ1านโป[ง ตามหนังสือ ท่ี มท 5305.69/ปปง.(บค.) 
5421 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 เพ่ือติดต้ังเสาไฟพร1อมโคมไฟส�องสว�างซอยเทศบาลกระจับ 16 ม.4 ต.หนอง
อ1อ  ระยะทาง 460 ม. (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.68 ข1อ 5 )  ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก�  อปท. ระดับจังหวัดแล1ว ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานไฟฟ8าถนน          จํานวน         75,000         บาท 

 

          2.  รายจ�ายเพ่ือการลงทุน             ตั้งไว"รวม   7,312,000    บาท   แยกเปHน 
      2.1  หมวดค�าครุภัณฑ@ท่ีดินและส่ิงก�อสร"าง           ตั้งไว"รวม    7,312,000      บาท 
                     2.1.1  ค�าครุภัณฑ@                                 ตั้งไว"รวม      91,000        บาท 

                         -  ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน            ตั้งไว"            7,000        บาท 
                              จัดซ้ือตู1บานเลื่อนกระจก  2  บาน  ตู1ละ  3,500  บาท  จํานวน  2  ตู1 เปAนเงิน  

7,000  บาท (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.122  ข1อ 2 )   เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑK  แต�ได1สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 

 

                           -   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน      จํานวน           7,000        บาท 
  

                          -  ประเภทครุภัณฑ@งานบ"านงานครวั                  ตั้งไว"           38,000       บาท 
                                 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ1าแบบข1อแข็ง  เครื่องละ  9,500  บาท  จํานวน  4  เครื่อง            
เปAนเงิน  34,000  บาท   เปAนเครื่องตัดหญ1าแบบสายสะพาย   เครื่องยนตKไม�ตํ่ากว�า  1.5  แรงม1า  ปริมาตร
กระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า  30  ซีซี   พร1อมใบมีด  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.123  ข1อ  8 )  เปAนครุภัณฑKท่ี
กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                                -  งานสวนสาธารณะ                                  จํานวน          38,000       บาท 
 

                           -  ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@                      ตั้งไว"            46,000      บาท 
                                 1) จัดซ้ือคอมพิวเตอรKสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2*  (จอขนาดไม�น1อยกว�า            
18  นิ้ว)  ราคาเครื่องละ  31,000  บาท  จํานวน  1  เครื่อง  เปAนเงิน  31,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
                                    
 



คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                             1 มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น1อยกว�า 4   แกนหลัก ( 4  core ) และมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม�น1อยกว�า 3.0 GHz  และมีความเร็วของหน�วยความจํา หรือมี HTT  ขนาดไม�น1อย
กว�า  1,066 MHz  จํานวน 1  หน�วย 

                             2. มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจํา
ขนาดไม�น1อยกว�า 1 GB 

                             3. มีหน�วยความจําหลัก ( RAM )  ชนิด  DDR 3  หรือดีกว�า มีขนาดไม�น1อยกว� 4   
GB   
                             4. มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล ( Hard Disk)  ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�

น1อยกว�า 1.5 TB จํานวน 1 หน�วย  
                             5. มี  DVD-RW  หรือดีกว�า  จํานวน 1  หน�วย 
                             6. มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย  แบบ  10/100/1,000 Mbps  จํานวนไม�น1อย

กว�า  1 ช�อง        
                                  7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast  Ratio  ไม�น1อยกว�า  600 :1  และมีขนาดไม�
น1อยกว�า  18  นิ้ว  จํานวน 1  หน�วย   
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.122 ข1อ 6 )  เปAนครุภัณฑKท่ีกําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง  และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                          -  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน         ต้ังไว�           31,000        บาท    
                            

                          2)  จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรKมัลติฟBงกKชั่นแบบระบบเน็ทเวิรKคแบบไร1สายท่ีมาพร1อมกับ
การพิมพKได1ถึงขนาด  A3  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  15,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
                              คุณสมบัติ 
                           1. พิมพKขนาด A3  พิมพKสี  สแกน ถ�ายเอกสาร แฟกซK พีซีแฟกซK ระบบเน็ทเวิรKคไร1
สาย , รองรับการพิมพK 2 หน1าอัตโนมัติ และระบบเน็ทเวิรKค, สแกนสี, ระบบเน็ทเวิรKค, รองรับการพิมพK A3 
และระบบเน็ทเวิรKค, Direct Photo & Movie Print  

                         2.  หน�วยความจํา  64  MB 
                         3.  หน1าจอ Wide 3.3 นิ้ว  TFT Colour LCD หน1าจอ LCD (Liquid Crystal Display) จะ

อยู�บนแผงควบคุมของเครื่องซ่ึงสามารถใช1แสดงเมนู, ข1อความเตือน เม่ือปAนหน1าจอสียังสามารถใช1แสดงภาพได1
อีก 

                         4. การเชื่อมต�อสามารถพิมพKภาพจากกล1องดิจิตอลไปยังเครื่องพิมพKได1โดยตรง ไม�
ต1องเชื่อมต�อกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKก�อน 

                           5.  ความเร็วในการพิมพK  สูงสุด 35 (พิมพK ขาว-ดํา) / 27 (พิมพKสี) หน1า/นาที   
                         6.  ความละเอียดในการพิมพK  สูงสุด 1,200 x 6,000 dpi แนวต้ัง x แนวนอน 
                         7.  การถ�ายเอกสารหลายหน1า สูงสุด  99  เท�า ขยาย / ย�อ  25 % - 400 % เพ่ิมที

ละ         1 % ความละเอียดในการถ�ายเอกสารสูงสุด  1,200x1,200 dpi (พิมพK ขาว-ดํา) / up to 600 x 
1,200 dpi        (พิมพKสี) ความเร็วในการถ�ายเอกสาร สูงสุด 23 (พิมพK ขาว – ดํา) / 20 (พิมพKสี) cpm 



                         8. การเปลี่ยนใช1งานระหว�าง Fax / Tel จําแนกสายแฟกซKและสายสนทนาโดย
อัตโนมัติ 
                         9. หน�วยความจําในการส�งแฟกซK สูงสุด 400  หน1า ส�งต�อแฟกซK มี (Mono only) 

การรับแฟกซKเม่ือกระดาษหมด สูงสุด 400 หน1า 
                        10.  การปFอนกระดาษ (ถาดปFอนกระดาษ) สูงสุด 250 แผ�น 
                        11.  ถาดปFอนกระดาษเอนกประสงคK/ช�องปFอนกระดาษด1วยมือ 1 แผ�น การปFอน

กระดาษ (ถาดล�าง) สูงสุด 250 แผ�น ถาดปFอนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) สูงสุด 35 แผ�น 
                        12.  ขนาดกระดาษท่ีใช1  A4, A5, A3, A6, Exe, JISB5, LTR, LGL, Photo 4X6" 

(102X152มม.), Index Card (127x203มม.), Photo-2L (127x178มม.), Post Card 1 (100x148มม.), Post 
Card 2 (148x200มม.), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, JE4 Envelope 

                        13.  ความสามารถในการสแกนสีและขาว – ดํา  ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 
1,200 ถึง 2,400 dpi ความละเอียดในการสแกนเอกสารท่ีแก1ไขสูงสุด 19,200x19,200dpi สแกนไปคุณสมบัติ 
อีเมลK, ภาพ, ไฟลK, มีเดียการKด, แฟลชไดรKฟ USB 

                        14.  รับประกันสินค1า 2 ป� (การรับประกันในป�ท่ี 2 ไม�รวมหัวพิมพK) 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  น.122 ข1อ 7 )  เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในเกณฑKราคากลาง  และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑKคอมพิวเตอรK กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แต�ได1สอบถามราคา
ในท1องถ่ิน           เปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 

                          -   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     จํานวน          15,000        บาท 
 
 

                         2.1.2  ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร"าง                           ตั้งไว"รวม    7,221,000      บาท 
                                -  ประเภทถนน                                   ตั้งไว"         3,640,000     บาท 
                               1)  ก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ  15  เชื่อมซอยเทศบาล
กระจับ  21  (ซอยหลังบ1านลุงวัง)             ต้ังไว1            680,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีต  ขนาดกว1าง  4.00  เมตร  ยาว  400  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น1อยกว�า  1,600  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.44 
ข1อ 1 )  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 
                               -  งานไฟฟ8าถนน                                 จํานวน          680,000      บาท 
 

                               2)  ก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 25 (ช�วงซอยโรงหล�อเก�า
ถึงสุดซอย )                                                             ต้ังไว1            380,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง  4.0  เมตร  ยาวรวม  210  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น1อยกว�า  840  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.47 ข1อ 
12 )  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
            

                                -  งานไฟฟ8าถนน                                จํานวน          380,000      บาท 
 

                              3)  ก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 20  ( ซอยวัดหนองอ1อ
ตะวันออกติดบ1านหมอยุพิน)                                                      ต้ังไว1             182,000      บาท 



เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว1าง  2.30  เมตร  ยาว  146  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม�
น1อยกว�า  335  ตารางเมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.50 ข1อ 
21)   ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   ต้ังไว�             182,000      บาท 
 

                              4)  เสริมปรับระดับผิวทางซอยเทศบาลกระจับ  4/4  (ซอยบ1าน ผช.สมบุญ  โพธิ์ศรี)     
                                                                                    ต้ังไว1              50,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าปูผิวแอสฟBลทKติกคอนกรีตเสริมผิวจราจรขนาดกว1าง  3.0  เมตร  ยาว  25  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี
ไม�น1อยกว�า  75  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.52 ข1อ 
26)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                            -  งานไฟฟ8าถนน                                    จํานวน           50,000       บาท  
 

             5)  ก�อสร1างถนนพร1อมวางท�อระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 31 ( ซอยโรงหม่ี )     
ต้ังไว1            400,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง  4.00  เมตร  ยาว 106 เมตร  และวางท�อระบาย
น้ํา  ค.ส.ล.  ขนาด  Ø  0.40  เมตร  ยาวรวม  106  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป� น.57 ข1อ 12)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน          400,000      บาท  
 
                              6)  ก�อสร1างถนนพร1อมรางระบายน้ําซอยบ1านผู1ใหญ�ฤทธิ์     

ต้ังไว1            226,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนน ค.ส.ล. พร1อมรางระบายน้ําแบบรางยู กว1างรวม 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม�น1อยกว�า 200 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.
50 ข1อ 19)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน         226,000      บาท  
 
                              7)  ก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตซอยเทศบาลกระจับ 4/2 (ซอยสารวัตรแบน)           
ช�วงต�อจากของเดิมเลียบคลองบรรจบถนนเพชรเกษม  ต้ังไว1            764,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนแอสฟBลทKติกคอนกรีตขนาดกว1าง 4.00 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดพ้ืนท่ีรวมไม�น1อยกว�า 1,264  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� น.56  ข1อ 11)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน          764,000      บาท  
 
                          8)  ปรบัปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาลกระจับ 12 (ซอยเข1าหนองปลาดุก)
        ต้ังไว1            570,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เฉพาะพ้ืนท่ีชํารุด) โดยทําขุดรื้อถนนเดิมออกและเทคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา  0.20 เมตร ขนาดพ้ืนท่ีรวมไม�น1อยกว�า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ



เทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.51 ข1อ 23)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน          570,000      บาท  

                              9)  ก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร1อมวางท�อระบายน้ําซอยติดถนนเพชรเกษม         
ฝBWงซ1าย (ซอยบุญมา)      ต้ังไว1            388,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว1าง 2.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาด
พ้ืนท่ีไม�น1อยกว�า 287.50 ตารางเมตร พร1อมวางท�อระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 0.40 เมตร และบ�อพัก ค.ส.ล. ยาว
รวม 115 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.53 ข1อ 2)  ต้ังจ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                            -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน          388,000      บาท  
                      

                  -  ประเภทท�อระบายน้ํา                                  ตั้งไว"         3,581,000      บาท 
 

                              1)  ก�อสร1างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 20 ( วัดหนองอ1อช�วงต�อจากของเดิม
บรรจบรางระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมเดิม)                       ต้ังไว1             940,000      บาท       
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  แบบรางยูขนาดกว1างภายใน  0.30  เมตร  ยาว  340  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.45 ข1อ 4 )  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                              -  งานไฟฟ8าถนน                                  จํานวน           940,000     บาท 
 
 

2)  ก�อสร1างท�อระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 16 ให1สุดสายถึงคลองรับน้ํา  
( ต�อจากงบ อบจ.)                                                                  ต้ังไว1               390,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างท�อระบายน้ําขนาด  Ø  0.60  เมตร  พร1อมบ�อพัก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.10 x 1.10  เมตร  
ยาวรวม  144  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.49 ข1อ 16)             
ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                              -  งานไฟฟ8าถนน                                  จํานวน          390,000      บาท  
   

                             3)   ก�อสร1างท�อลอดระบายน้ําถนนหน1าโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (ช�วงหอถังประปา
บ1านนายมัน)                                                                     ต้ังไว1            260,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างท�อระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00  เมตร  จํานวน  20  ท�อน   รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.49 ข1อ 17)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน) 
                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน         260,000       บาท                        
 

                              4)  ก�อสร1างท�อระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 11 ( จากโพธิ์เจริญช�วงต�อจากของเดิม
ถึงถนนเพชรเกษม)                                                              ต้ังไว1                  723,000     บาท 



เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างท�อระบายน้ําขนาด  Ø  0.60  เมตร  พร1อมบ�อพัก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.10 x 1.10  เมตร  
และรางวี  ค.ส.ล.  (ฝBWงเดียว)  ยาวรวม  241  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� น.51 ข1อ 22 )  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -   งานไฟฟ8าถนน                                  จํานวน        723,000       บาท 
 

      5)  ก�อสร1างวางท�อระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมสายนอกช�วงหน1าบริษัท ชาตรีซาวดK                                                                                            
 ต้ังไว1          380,000         บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างท�อระบายขนาด  Ø  1.0  เมตร  พร1อมบ�อพัก  ค.ส.ล.  ยาวรวมไม�น1อยกว�า  68.00  
เมตร  และซ�อมแซมผิวจราจรเดิม  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.
52 ข1อ 24)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                          -  งานไฟฟ8าถนน                                      จํานวน       380,000         บาท 
                    
 

                        6)  ก�อสร1างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ 10 ต้ังไว1            230,000       บาท                                                                                    
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  แบบรางยูขนาดกว1างภายใน  0.30  เมตร  ยาว  80  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.57 ข1อ 13)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                            -  งานไฟฟ8าถนน                                    จํานวน        230,000       บาท 

                              7)  ก�อสร1างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาลกระจับ 16 (ช�วงซอยต1น
โพธิ์ฝBWงขวาเชื่อมต�อลงท�อระบายน้ําเดิม)    ต้ังไว1            658,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าก�อสร1างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว1างภายใน 0.30 เมตร ภายนอกกว1างรวม 
0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 230 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล  (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� น.48 ข1อ 15)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
 

                             -  งานไฟฟ8าถนน                                   จํานวน          658,000      บาท  
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
                              
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง    จังหวัดราชบุรี 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 
หน�วยงาน  สํานักปลัดเทศบาล 

 
ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน       รวม       16,023,590   บาท  แยกเปHน 
1. รายจ�ายงบกลาง        ตั้งไว"        5,178,390    บาท  แยกเปHน 
 1.1 ค�าชําระหนี้เงินกู"และดอกเบ้ีย       ตั้งไว"       1,633,500 บาท 

1.1.1 เพ่ือชําระหนี้เงินกู1  ก.ส.ท. เพ่ือสมทบอาคารก�อสร1างสํานักงาน  ตามสัญญาเลขท่ี  1759 / 46 / 
2545  ลงวันท่ี  21  มีนาคม  2545  เปAนการจ�ายงวดท่ี  9  แยกเปAนเงินต1นท่ีต1องเสียดอกเบ้ียจํานวน  
167,847.61 บาท  ดอกเบ้ีย  5,035.48  บาท  เงินต1นท่ีไม�ต1องเสียดอกเบ้ียจํานวน  172,527.22  บาท  รวม
เปAนเงิน  345,410.31 บาท  ต้ังจ�ายไว1 345,500  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

    -   งานงบกลาง             จํานวน        345,500    บาท 

 1.1.2 เพ่ือชําระหนี้เงินกู1  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เพ่ือจัดซ้ือท่ีดิน  ตามเลขท่ีสัญญา  10003433735-6 
ลงวันท่ี  26  มีนาคม 2553  โดยชําระเงินต1น  เปAนงวดทุก  12  เดือน  ต�องวด ๆ  ละไม�น1อยกว�า 1,000,000.-
บาท  และชําระดอกเบ้ียต�างหากทุกเดือน  ดังนี้ 
 -จ�ายเปAนเงินต1น  งวดท่ี  2   จํานวน   1,000,000.-  บาท 
 -จ�ายเปAนค�าดอกเบ้ีย  โดยประมาณอัตราร1อยละต�อป�  (อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ
ผู1ให1กู1)  โดยชําระทุกเดือน  เดือนละประมาณ 24,000 บาท จํานวน  12 เดือน รวมเปAนเงิน 288,000.- บาท 
รวมเปAนเงินท้ังสิ้น  1,288,000.- บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

- งานงบกลาง     จํานวน    1,288,000 บาท 
 

 1.2 รายจ�ายตามข"อผูกพัน     ตั้งไว"     1,576,620 บาท 
  1.2.1 ค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย      ต้ังไว1       53,860 บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย ตามข1อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�ง ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2541  ข1อ 16 (ตามการแก1ไขข1อบังคับ ส.ท.ท. ป� พ.ศ. 2543) โดยให1ตั้งจ�ายในอัตราร1อยละ 1/6  
ของรายรับจริงในป�ท่ีล�วงมา (ไม�รวมเงินกู1  เงินจ�ายขาดจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ                    
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  ท้ังนี้ไม�เกินเจ็ดแสนห1าหม่ืนบาท  ในป�งบประมาณ  2554  เทศบาลมีรายรับจริงของ
งบประมาณท่ัวไปท้ังสิ้น  53,750,452.34  บาท  หักเงินจ�ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จํานวน 21,503,579 บาท คงเหลือรายรับจริงท่ีจะนําไปคํานวณเปAนเงิน 32,246,873.34  บาท  เม่ือ
คํานวณร1อยละ  1/6  แล1วเทศบาลต1องจ�ายเปAนค�าบํารุง ส.ท.ท.  จํานวน  53,852.28  บาท  จึงต้ังจ�ายไว1  
53,860  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

-  งานงบกลาง     จํานวน       53,860       บาท 

 



  1.2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน (ก.บ.ท.)  
         ต้ังไว1      637,400        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน   (ก.บ.ท.)    โดยคํานวณต้ังจ�ายตาม 
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  4  (พ.ศ.2542)  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  0808.5/ว 63                       
ลงวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2552  โดยให1คํานวณต้ังจ�ายในอัตราร1อยละ  2  ของรายได1ในงบประมาณรายจ�าย
ประจําป�นั้นท้ังนี้ ไม�รวมเงินกู1  เงินท่ีมีผู1 อุทิศให1  เงินอุดหนุนทุกประเภท และรายได1จากพันธบัตรใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556  เทศบาลได1ประมาณการรายได1ของงบประมาณท่ัวไป  เปAนเงินท้ังสิ้น  44,868,200  
บาท  เม่ือหักประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  13,000,000  บาท  คงเหลือรายได1ท่ี
นําไปคํานวณต้ังจ�ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข1าราชการส�วนท1องถ่ิน  จํานวน  31,868,200  บาท  
เปAนเงิน  637,364  บาท  จึงต้ังจ�ายไว1  จํานวน  637,400  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง) 

    - งานงบกลาง     จํานวน     637,400 บาท 
 

1.2.3  เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ   ต้ังไว1        155,360       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ   ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ       
ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2549   โดยเทศบาลคํานวณต้ังจ�ายไม�น1อยกว�า  ร1อยละ  50  ของค�าบริการ
สาธารณสุขท่ีได1รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ   ซ่ึงเงินค�ารายหัวจากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห�งชาติ  (สปสช)   หัวละ  40  บาท  เม่ือคํานวณร1อยละ  50  เท�ากับ  20 บาท  ตามหนังสือกรม
ส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน  ด�วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2552   เทศบาลมี
จํานวนประชากร  7,768 คน    เปAนเงิน  155,360   บาท   จึงต้ังจ�ายไว1     จํานวน  155,360  บาท     
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.94 ข1อ 1)     ต้ังจ�ายจากรายได1    (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 
 
    - งานงบกลาง    จํานวน       155,360     บาท 
 

  1.2.4 ค�าใช1จ�ายในการจัดการจราจร   ต้ังไว1        56,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายสําหรับกิจการเพ่ือจัดหาอุปกรณKในสิ่งท่ีประชาชนได1รับประโยชนKโดยตรง  เช�น          
การทาสี   ตีเส1น  แผงก้ัน  ปFายแผงเหล็กพร1อมสัญญาณไฟ  กระจกโค1ง  สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณKท่ีใช1ใน
การควบคุมการสัญจรและอ่ืนๆตามความจําเปAน ท้ังนี้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว 3203 
ลงวันท่ี  4  ตุลาคม 2539   ต้ังจ�ายจากรายได1       (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

    - งานงบกลาง    จํานวน         56,000     บาท 
 

  1.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ต้ังไว1          450,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสมทบเข1ากองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  พระราช
กฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่มดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  10  และ 
ฉบับท่ี  16  (พ.ศ. 2543)  ออกตามความใน  พ.ร.บ.  ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  แก1ไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2  
พ.ศ. 2537 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ1างหมวด 5   ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชนK  ข1อ 33  ให1พนักงานจ1างได1รับสิทธิประโยชนKและ       
มีหน1าท่ีต1องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด1วยการประกันสังคมเว1นแต�ค�าเบ้ียประกันสังคมให1เทศบาลเปAนผู1ชําระแทน 
 



 
 
พนักงานจ1างอัตราร1อยละ  10  ของค�าจ1างพนักงานจ1างท้ังหมด  ต้ังจ�ายจากรายได1  ตามหนังสือกรมส�งเสริม
การปกครองท1องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 / ว 1304  ลว 12 กรกฎาคม 2550   (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง) 

    - งานงบกลาง    จํานวน      450,000     บาท 
 

  1.2.6 ค�าใช1จ�ายตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    
ต้ังไว1         200,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนทุนการศึกษา  ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  ขององคKกรการปกครองส�วนท1องถ่ิน ให1                
กับบุคลากรท้ังฝ[ายการเมืองและฝ[ายประจํา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 2428  ลงวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2111 ลงวันท่ี 21 
ตุลาคม 2548  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท1องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1829 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.115 ข1อ 3)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 

    - งานงบกลาง    จํานวน     200,000      บาท 

  1.2.7 เงินเบ้ียยังชีพ  ผู1ป[วยเอดสK      ต้ังไว1          24,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือด1านเบ้ียยังชีพ   ผู1ป[วยเอดสK ของเทศบาลท่ีผ�านกระบวนการประชาคมท1องถ่ินเสนอ
รายชื่อมายังเทศบาลให1คณะกรรมการตรวจสอบข1อเท็จจริงโดยพิจารณาตามหลักเกณฑKประชาสงเคราะหK
จังหวัด  ในป�งบประมาณ พ.ศ.2554  มีจํานวน    4   ราย   รายละ  500  บาท  จํานวน  12  เดือน  เปAนเงิน  
24,000  บาท   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.95 ข1อ 1) ต้ังจ�ายจากรายได1     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)   

-  งานงบกลาง    จํานวน       24,000       บาท 

 1.3 เงินสํารองจ�าย      ตั้งไว"        300,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสํารองจ�ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปBญหาความเดือดร1อนของ
ประชาชนเปAนส�วนรวม   โดยให1อํานาจอนุมัติเปAนของผู1บริหารท1องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วย
วิธีการงบประมาณขององคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน พ.ศ. 2541  หมวด 2 ข1อ 19 ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง) 

    - งานงบกลาง    จํานวน       300,000     บาท 

 

 1.4 เงินช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา           ตั้งไว"      1,668,270     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปา ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงาน             
งบกลาง) 

    - งานงบกลาง    จํานวน     1,668,270     บาท 
 



2. รายจ�ายประจํา      ตั้งไว"      รวม   10,652,700    บาท       แยกเปHน 
 2.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา          ตั้งไว" รวม  4,415,700   บาท 
  2.1.1 เงินเดือน            ตั้งไว"        4,108,140   บาท             
   - ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ       ตั้งไว"        2,550,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�  จํานวน  12  อัตรา  ต้ังจ�ายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       2,313,600   บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน          236,400  บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

   - ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ    ตั้งไว"      197,820    บาท 
1)  เพ่ือจ�ายเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนท่ีปรับ
เพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด  จํานวน  4  คน  เปAนเงิน  14,640  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน  และ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.กําหนด ฯลฯ  ลว.  31 พฤษภาคม  2554    

2)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให1แก�พนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ    จํานวน   5  อัตรา เปAนเงิน   
115,980  บาท   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไข
การให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1าง และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ลงวันท่ี  18  
มิถุนายน  2555   

3)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล   เดือนละ  5,600  บาท   เปAนเงิน   67,200  บาท  
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  และเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ. 2538    
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       161,820     บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน        36,000      บาท 

   การรักษาความสงบภายใน 

   - ประเภทเงินประจําตําแหน�งของผู"บริหาร  ตั้งไว"        67,200    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินประจําตําแหน�งผู1บริหาร   ปลัดเทศบาล   เดือนละ  5,600  บาท   จํานวน  67,200  บาท  
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง  พ.ศ. 2538    ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        67,200     บาท 

   - ประเภทเงินเดือน / ค�าตอบแทนผู"บริหาร องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน       
ตั้งไว"       1,085,760    บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือน/ค�าตอบแทนและค�าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี และ
ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง  ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค�าตอบแทนและประโยชนK
ตอบแทนอย�างอ่ืน ท1ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทนและประโยชนKตอบแทน 



 
อย�างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ�ายเงินค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  ดังนี้ 
   1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี   จํานวน      345,600      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ  28,800  บาท   
   2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี   จํานวน      380,160      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี เดือนละ  15,840  บาท  จํานวน  2  คน 
   3) เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายกเทศมนตรี จํานวน        72,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งของนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,000  บาท 
   4) เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรองนายกเทศมนตรี จํานวน    108,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  4,500  บาท  จํานวน  2  คน 
   5) เงินค�าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  จํานวน         72,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท 
   6) เงินค�าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี   จํานวน        108,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 2 คน                                              
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป    จํานวน      1,085,760   บาท 

   -  ประเภทเงินเดือน / ค�าตอบแทนเลขานุการ  และท่ีปรึกษาของผู"บริหารองค@กร
ปกครองส�วนท"องถ่ิน       ตั้งไว"          207,360   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงิน
ค�าตอบแทนและประโยชนKตอบแทนอย�างอ่ืน ท1ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน
และประโยชนKตอบแทนอย�างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ�ายเงินค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
ดังนี้  
   1)  ค�าตอบแทนเลขานุการ       จํานวน      120,960      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนเลขานุการ   เดือนละ  10,080  บาท 
   2)  ค�าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  จํานวน        86,400      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  เดือนละ   7,200   บาท     
ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

             -  งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       207,360     บาท 

   

 

 



2.1.2 ค�าจ"างประจํา     ตั้งไว"      307,560    บาท 
   - ประเภทค�าจ"างลูกจ"างประจํา   ตั้งไว"      284,760    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าจ1างและเงินปรับปรุงค�าจ1างให1แก�ลูกจ1างประจํา  จํานวน  2  อัตรา  ต้ังจ�ายจากรายได1                
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน      147,960     บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       136,800     บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

   - ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ    ตั้งไว"         22,800      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวแก�ลูกจ1างประจําผู1มีสิทธิ จํานวน  2  อัตรา ต้ังจ�ายจากรายได1                
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        7,020        บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       15,780       บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

 2.2 หมวดค�าจ"างช่ัวคราว     ตั้งไว" รวม  1,684,800  บาท 
- ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง 

         ตั้งไว"        1,684,800   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างตอบแทนพนักงานจ1างตามภารกิจ  จํานวน 7  คน  และพนักงานจ1างท่ัวไป  จํานวน  7  คน  
รวม 14 คน  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างตอบแทน   จํานวน  1,125,960  บาท  ค�าครองชีพชั่วคราว   จํานวน   
558,840   บาท   รวมท้ังสิ้น  1,684,800  บาท   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน     712,800      บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน      972,000      บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 
  

 2.3 หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ    ตั้งไว" รวม  4,057,200   บาท 
  2.3.1 ค�าตอบแทน     ตั้งไว"        1,707,200   บาท 
   - ประเภทค�าตอบแทนประธาน รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา        ตั้งไว"        1,555,200   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   
ตามข1อบังคับกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยการจ�ายเงินค�าป[วยการของประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการ  และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  กับเบ้ียประชุมกรรมการของเทศบาล พ.ศ. 2554 
ดังนี้ 
   1)  ค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน        190,080    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ   15,840  บาท 
   2)  ค�าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  จํานวน        155,520    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ  12,960  บาท 



   3) ค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน      1,209,600    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ  10,080  บาท  จํานวน  10  คน รวมเปAนเงินท้ังสิ้น  
1,555,200  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน     1,555,200    บาท 

- ประเภทค�าตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอันเปHนประโยชน@แก�องค@กรปกครอง 
ส�วนท"องถ่ิน             ตั้งไว"          20,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินตอบแทนผู1ปฏิบัติงานด1านความเจ็บป[วยนอกเวลาราชการ  และในวันหยุดราชการ  เจ1าหน1าท่ี
ในการเลือกต้ัง   เงินรางวัล   เงินทําขวัญ  ฝ[าอันตรายเปAนครั้งคราว  เปAนต1น  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       20,000      บาท 

   - ประเภทค�าเบ้ียประชุม    ตั้งไว"         10,000      บาท 
เพ่ือจ�ายค�าเบ้ียประชุม  เช�น  กรรมการท่ีสภาเทศบาลแต�งต้ังจากสภาเทศบาลให1ทําหน1าท่ีเก่ียวกับงานสภา
เทศบาล  ประชุมพิจารณาคําขอแปรบัญญัติร�างเทศบัญญัติต�างๆ โดยกรรมการจะได1รับเงินค�าเบ้ียประชุมราย
ครั้งเฉพาะครั้งท่ีมาประชุมครั้งละ 250 บาท สําหรับประธานกรรมการของแต�ละคณะให1ได1รับเบ้ียประชุม
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ใน 4 ของอัตราเบ้ียประชุมดังกล�าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด1วยเงินเดือนเงิน
ค�าตอบแทน และประโยชนKตอบแทนอย�างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล          
ท่ีดํารงตําแหน�งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล               
พ.ศ. 2554  และค�าเบ้ียประชุมอ่ืน ๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�ายตามระเบียบกําหนด    ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน      10,000       บาท 

   - ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
ตั้งไว"         22,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและแผนงานการรักษา
ความรักษาความสงบภายใน) 
 
    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       2,000        บาท 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       20,000       บาท 
      การรักษาความสงบภายใน 
 

   -ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว"      50,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าสวัสดิการให1แก�คณะผู1บริหาร   พนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้เปAน           
ค�าเล�าเรียนบุตรซ่ึงมีสิทธิได1รับการช�วยเหลือตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไปและแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 



    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        45,000      บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน         5,000       บาท 

 การรักษาความสงบภายใน 
 

   - ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  ตั้งไว"      50,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสวัสดิการให1แก�คณะผู1บริหาร   พนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้ ซ่ึงมีสิทธิ
ได1รับเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน      40,000       บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       10,000       บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 
 

  2.3.2 ค�าใช"สอย      ตั้งไว"      1,445,000     บาท 
   - ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ  ตั้งไว"          80,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการให1บุคคลทําการอย�างหนึ่งอย�างใดแก�เทศบาล   ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียน
ต�างๆ (สทท.)  ค�าใช1จ�ายในการดําเนินการคดีตามคําพิพากษา ค�าธรรมเนียมในการดําเนินการตรวจสอบรังวัด
แนวเขตสาธารณประโยชนK  คูคลองและทรัพยKสินของแผ�นดินเพ่ือปFองกันการบุกรุก  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปAน   เปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ�ายตามท่ี  กรมการปกครองกําหนด  ต้ังจ�ายจากรายได1   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 
    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       60,000       บาท 
    -งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน       10,000       บาท 

  ความเข�มแข็งชุมชน      
    - งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน  จํานวน      10,000       บาท 

  และระงับอัคคีภัย 

- ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน  
ตั้งไว"     300,000     บาท 

 เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครุภัณฑKระบบทะเบียนราษฎรK  ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม
ยานพาหนะ  ครุภัณฑK  สิ่งก�อสร1าง  หรือทรัพยKสินอ่ืนใดของหน�วยงานนี้ รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายจ�ายท่ีกรมการปกครองกําหนด   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปและ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

- งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       220,000     บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ           จํานวน         80,000     บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 
 
 
 



   - ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว"        965,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 
    1) ค�ารับรองในการต1อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   

ต้ังไว1           20,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�าย ค�าอาหารและเครื่องด่ืม ค�าของขวัญ ค�าพิมพKเอกสาร ค�าใช1จ�ายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมท้ัง   ค�าบริการด1วย และค�าใช1จ�ายอ่ืนซ่ึงจําเปAนต1องจ�ายท่ีเก่ียวกับการรับรอง เพ่ือเปAนค�ารับรองใน
การ ต้ังจ�ายในอัตราไม�เกินป�ละ 1%  ของรายได1จริงในป� งบประมาณท่ีล�วงมาแล1ว โดยไม�รวมเงินอุดหนุน เงินกู1 
เงินจ�ายขาดเงินสะสม หรือเงินท่ีมีผู1อุทิศให1  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท 0808.4 / ว 2381                 
ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548 ในป�งบประมาณ 2553  เทศบาลมีรายได1จริง 50,612,730.68  บาท  หักเงิน
อุดหนุน  เงินกู1  เงินจ�ายขาด จากเงินสะสมหรือเงินท่ีมีอุทิศให1  จํานวน  18,336,049  บาท  คงเหลือรายได1
จริงท่ีจะนําไปคํานวณ    32,276,681.68  บาท     เม่ือคํานวณ    1%  แล1วเปAนเงิน  322,766.82  บาท               
แต�ขอต้ังจ�ายไว1 จํานวน  20,000  บาท  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        20,000     บาท 

    2) ค�าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท1องถ่ิน  หรือ  คณะกรรมการ  หรือ             
คณะอนุกรรมการ        ต้ังไว1          10,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าอาหารและเครื่องด่ืมต�างๆ  ท่ีใช1ในการเลี้ยงรับรอง  และค�าบริการอ่ืนๆ  ซ่ึง
จําเปAนต1องจ�ายเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท1องถ่ิน คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ            
ท่ีได1รับแต�งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุม
ระหว�างองคKกรปกครองส�วนท1องถ่ินกับองคKกรปกครองส�วนท1องถ่ินหรือองคKกรปกครองส�วนท1องถ่ิน ท้ังนี้ให1
รวมถึงผู1เข1าร�วมประชุมอ่ืนๆ  และเจ1าหน1าท่ีท่ีเก่ียวข1อง  ซ่ึงเข1าร�วมประชุม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือท่ี มท 
0808.4 / ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -  งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       10,000      บาท  

    3) ค�าใช1จ�ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือต�างประเทศของ
คณะผู1บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจําและพนักงานจ1าง 
       ต้ังไว1        200,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในหรือต�างประเทศของคณะผู1บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา และพนักงานจ1าง โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าอาหารและ
เครื่องด่ืม  ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าของท่ีระลึก   ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร�  หรือค�าจ1างตกแต�งสถานท่ีในการจัดงาน  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและเครื่องขยายเสียง และ
ค�าใช1จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.114 ข1อ 1) ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป)   

    -  งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       200,000     บาท 

 

 
 



4) ค�าใช1จ�ายตามโครงการวันเทศบาล ต้ังไว1         10,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการวันเทศบาล   โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  
ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   หรือค�าจ1างตกแต�งสถานท่ีในการจัดงาน  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFา  
และค�าเช�าเครื่องขยายเสียง   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  
น.83 ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -  งานบริหารท่ัวไป             จํานวน       10,000      บาท 
 

 5) ค�าใช1จ�ายในการอบรมคณะกรรมการชุมชนและท่ีปรึกษาชุมชน ฯลฯ  
ต้ังไว1        300,000      บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และท่ีปรึกษาชุมชน แยกค�าใช1จ�ายเปAน           
ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาเผยแพร�  ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าอาหาร ค�าตกแต�งสถานท่ี 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าเช�ารถโดยสาร ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าของท่ีระลึก  ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น และ
ค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนสําหรับโครงการ (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.105 ข1อ 2)  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน) 

    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน      300,000      บาท 
   ความเข�มแข็งชุมชน 

         6)  ค�าใช1จ�ายโครงการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน  
ต้ังไว1         20,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  
ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�  ค�าจ1างตกแต�งสถานท่ีในการจัดงาน  ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFาและเครื่องขยายเสียง และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.105 ข1อ 3)  ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสร1างความ
เข1มแข็งของชุมชน ) 
    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน        20,000      บาท 

   ความเข�มแข็งชุมชน 
 
7)   ค�าใช1จ�ายโครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน 

ต้ังไว1          15,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการจัดทําแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  
ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.105 ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ) 

    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน       15,000       บาท 
         ความเข�มแข็งชุมชน 
 
 



 

            8) ค�าใช1จ�ายโครงการสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุในช�วงวันหยุดเทศกาล 
         ต้ังไว1         50,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายโครงการสนับสนุนการปFองกันอุบัติเหตุในช�วงวันหยุดเทศกาล   โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมา
บริการ  ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.116 ข1อ 4)  
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    -  งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน  จํานวน      50,000       บาท 
   และระงับอัคคีภัย 
 

9)   ค�าใช1จ�ายโครงการรวมพลังต1านยาเสพติด 
ต้ังไว1         50,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการรวมพลังต1านยาเสพติด  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าอาหาร และ
เครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   และ
ค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.106 ข1อ 6)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ) 

    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน       50,000       บาท 
         ความเข�มแข็งชุมชน 
 
            10)   ค�าใช1จ�ายโครงการฝwกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองต1นให1แก�
พนักงานเทศบาล        ต้ังไว1          30,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายโครงการฝwกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบ้ืองต1นให1แก�พนักงานเทศบาล  โดยจ�ายเปAนค�าจ1าง
เหมาบริการ  ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.116 ข1อ 2) ต้ังจ�าย
จากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    -  งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน  จํานวน      30,000       บาท 
   และระงับอัคคีภัย 

           11)   ค�าใช1จ�ายโครงการฝwกอบรมทบทวนอาสาสมัครปFองกันภัยฝ[ายพลเรือน 
         ต้ังไว1        100,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายโครงการฝwกอบรมทบทวนอาสาสมัครปFองกันภัยฝ[ายพลเรือน โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมา
บริการ  ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องจ�าย   (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.116 ข1อ 1) ต้ังจ�าย
จากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

    -  งานป8องกันภัยฝ@ายพลเรือน  จํานวน    100,000       บาท 
   และระงับอัคคีภัย 
 



 

12) ค�าใช1จ�ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  
     ต้ังไว1         30,000        บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล   โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าอาหาร  และ
เครื่องด่ืม ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   หรือค�าจ1างตกแต�งสถานท่ีในการจัดงาน  ค�าเช�า
อุปกรณKไฟฟFา  และค�าเช�าเครื่องขยายเสียง   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย   (นํามาจากแผนพัฒนา
สามป� น.114 ข1อ 2)  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    -  งานบริหารท่ัวไป             จํานวน      30,000       บาท 
 
13)   ค�าใช1จ�ายโครงการพัฒนากลุ�มสตรีเทศบาลตําบลกระจับ 

ต้ังไว1        100,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการพัฒนากลุ�มสตรีเทศบาลตําบลกระจับ โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  
ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.74 ข1อ 4)  ต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ) 

    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน      100,000      บาท 
         ความเข�มแข็งชุมชน 

14)   ค�าใช1จ�ายโครงการฝwกอบรมอาชีพให1แก�ประชาชน 
ต้ังไว1          30,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการฝwกอบรมอาชีพให1แก�ประชาชน ตามท่ีได1สํารวจความต1องการของประชาชน 
พร1อมส�งเสริมช�วยเหลือการประกอบอาชีพของประชาชนตามอํานาจหน1าท่ี  โดยจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  
ค�าอาหาร  และเครื่องด่ืม  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าวัสดุก�อสร1าง  ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.74 ข1อ 1)  ต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน ) 
 

    -  งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน        30,000      บาท 
         ความเข�มแข็งชุมชน 
 

  - ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ
             ตั้งไว"         100,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการ   เช�น   ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าเช�าท่ีพัก  ฯลฯ  สําหรับ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจ1างประจํา  พนักงานจ1าง   ลูกจ1างชั่วคราว  หรือผู1ท่ี อปท.สัง่ให1ไปปฏิบัติราชการให1 
อปท. และได1กําหนดให1เบิกจ�ายค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการจาก  อปท.  ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล  ค�าซ้ือพวงมาลัย ช�อดอกไม1  พวงมาลา  ค�าชดเชยความเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทนกรณีเกิด



อุบัติเหตุจากเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0313.4 / ว  1400  ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  
2537  และค�าใช1จ�ายในการจัดการเลือกต้ัง  รวมถึงรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเปAนรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ 
 
 
ปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
และแผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        95,000     บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษา จํานวน         5,000      บาท 
      ความสงบภายใน 

  2.3.3 ค�าวัสดุ      ตั้งไว"         905,000    บาท 
- ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว"      120,000    บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต�างๆ เพ่ือใช1ในราชการ เช�น น้ําด่ืม  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  
ยางลบ  แฟFม เครื่องแบบพิมพKต�างๆ ตรายาง  เก1าอ้ีพลาสติก สิ่งพิมพKท่ีได1จากการซ้ือ หรือ จ1างพิมพK  ซองใน
การบรรจุหีบห�อ  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดับเพลิง และวัสดุท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ เปAนต1น  ต้ังจ�าย
จากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 
 

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        80,000      บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน        40,000      บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

    -ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ   ตั้งไว"          14,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  เช�น  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟFา  สวิตซKไฟฟFา ถ�านแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และวัสดุไฟฟFาอ่ืนๆ  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน          4,000      บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน        10 ,000     บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

    - ประเภทค�าวัสดุงานบ"านงานครัว  ตั้งไว"          30,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุงานบ1านงานครัวต�างๆ  เช�น  กาแฟ  แก1วน้ํา จานรอง  น้ํายาทําความสะอาดพ้ืนอาคาร  
น้ํายาผงซักล1าง  ไม1กวาด  ไม1ถูพ้ืน  และอ่ืนๆ ตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป )  

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        30,000      บาท 

    - ประเภทค�าวัสดุก�อสร"าง     ตั้งไว"       150,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร1าง และวัสดุนําไปซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยให1ประชาชนผู1ด1อยโอกาส  ผู1ยากไร1  และผู1
ยากจนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ  ตามโครงการบ1านท1องถ่ินไทย  เทิดไท1องคKราชันฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือท่ี มท 0891.4/ว 2206  ลว  13  ก.ค.52 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.95 ข1อ 3)  ต้ังจ�ายจากรายได1  



(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป   แผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน  และแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน) 
 
 
     -งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน     100,000       บาท 
       ความเข�มแข็งชุมชน    
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน         5,000       บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

    - ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  ตั้งไว"        40,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุยานพาหนะขนส�ง  เช�น  แบตเตอรี่  หัวเทียน  ยางนอก-ยางใน  ใส1กรองอากาศ                 
ไขควง  นxอตและสกรู  กระจกมองข1างรถยนตK  น้ํามันเบรก  หม1อน้ํา  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  และ เพ่ือเปลี่ยนหรือ
ซ�อมแซมยานพาหนะของหน�วยงานนี้ตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากรายได1    (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       20,000       บาท 
    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       20,000       บาท 

  การรักษาความสงบภายใน 

    - ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงหล�อล่ืน  ตั้งไว"        500,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่นต�างๆ เช�น  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล  น้ํามันเครื่อง             
หัวเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  ใช1กับยานพาหนะของหน�วยงานนี้  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน)  

       - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน      150,000      บาท 
    -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน      350,000      บาท 

   การรักษาความสงบภายใน 

    - ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@   ตั้งไว"         50,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณKต�างๆ  ท่ีใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK  เช�น  ตลับผ1าหมึก  แถบ
พิมพK  หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK  แผ�นหรือจานบันทึกข1อมูล  ฯลฯ   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน       40,000       บาท 
     -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       10,000       บาท 
        การรักษาความสงบภายใน 

     

 

 



- ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร�   ตั้งไว"          1,000       บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ต�างๆ  เช�น  ฟGลKมถ�ายรูป  แถบเทป  ปFายประชาสัมพันธK  และอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพร�ให1ประชาชนทราบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ) 
     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        1,000        บาท 

 

 

    - ประเภทวัสดุเครื่องแต�งกาย   ตั้งไว"         15,000      บาท 
เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุเครื่องแต�งกายต�างๆ เช�น เสื้อ  กางเกง  กระโปรง ถุงมือ  และอ่ืนๆ  ตามความจําเปAนแก�
งานปFองกันฯ  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน        15,000      บาท 
  การรักษาความสงบภายใน 
 

    -ประเภทค�าวัสดุอ่ืนๆ    ตั้งไว"         30,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือหัวเชื่อมแกxส  หัววาลKวปGด-เปGดแกxส  สายดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ   จํานวน       30,000      บาท 
  การรักษาความสงบภายใน 

 2.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค       ตั้งไว" รวม   400,000    บาท 
   - ประเภทค�าไฟฟPา    ตั้งไว"         300,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปHนค�ากระแสไฟฟPาสํานักงาน ตั้งจ�ายจากรายได"  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        300,000    บาท 

   - ประเภทค�าโทรศัพท@    ตั้งไว"          70,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปHนค�าโทรศัพท@ซ่ึงใช"ในการติดต�อประสานงานกับทางราชการ และเอกชนผู"ติดต�อราชการของ
เทศบาล  ตั้งจ�ายจากรายได"  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        70,000      บาท 

- ประเภทค�าไปรษณีย@  ค�าโทรเลข   ตั้งไว"        30,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปHนค�าดวงตราไปรษณีย@ยากร  ค�าโทรสาร  ค�าโทรเลข  ค�าธนาณัติ และค�าบริการทางด"าน
โทรคมนาคม  ค�าจดทะเบียนพัสดุต�างๆ ซ่ึงใช"ติดต�อทางราชการ  ตั้งจ�ายจากรายได" (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

    - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน         30,000     บาท 



 2.5  หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว" รวม     80,000    บาท 
   -    ประเภทเงินอุดหนุนหน�วยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชนในกิจกรรมอันเปHน
สาธารณประโยชน@          ตั้งไว"           80,000    บาท 

1) เพ่ือจ�ายเปAนเงินอุดหนุน  ตามโครงการการจัดงาน “ กาชาดเท่ียวราชบุรี                
ป�  2556 ”  ตามหนังสืออําเภอบ1านโป[งท่ี  รบ  0217/ว 1640   ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555 (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� น.75 ข1อ 1) ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก� อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป) 
    -  งานบริหารท่ัวไป   จํานวน        10,000      บาท 
 
 

2) เพ่ือจ�ายเปAนเงินอุดหนุน ตามโครงการประสานการแก1ไขปBญหายาเสพติดฯ ตาม
หนังสืออําเภอบ1านโป[ง  ท่ี  รบ  0217/ว 1640   ลงวันท่ี  25  เมษายน  2555 (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  
น.106 ข1อ 7) ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการการกระจายอํานาจให1แก� อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน) 

    - งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน        50,000      บาท 
      ความเข�มแข็งชุมชน 

3)  เพ่ือจ�ายเปAนเงินอุดหนุน  ตามโครงการศูนยKประสานการพัฒนาศักยภาพหน�วย
สนับสนุนภารกิจฯ   ตามหนังสือจังหวัดราชบุรีท่ี  รบ  0037.2/ว 9997   ลงวันท่ี   31  พฤษภาคม  2555 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.115 ข1อ 4)   ต้ังจ�ายจากเงินรายได1 ท้ังนี้จะเบิกจ�ายต�อเม่ือได1รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให1แก� อปท. ระดับจังหวัดแล1ว (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

    -  งานบริหารท่ัวไป   จํานวน         20,000     บาท 

 2.6  หมวดรายจ�ายอ่ืน        ตั้งไว" รวม     15,000     บาท 
   -ประเภทค�าจ"างท่ีปรึกษาซ่ึงไม�เก่ียวกับครุภัณฑ@หรือส่ิงก�อสร"าง หรือ ไม�ได"มาซ่ึง
ครุภัณฑ@หรือส่ิงก�อสร"าง        ตั้งไว"           15,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างองคKกรหรือสถาบันท่ีเปAนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู1รับบริการของเทศบาล 
ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป ) 

     - งานบริหารท่ัวไป   จํานวน          15,000    บาท 

 

 

 

 



3. รายจ�ายเพ่ือการลงทุน        ตั้งไว" รวม     192,500    บาท  แยกเปHน 
 1.หมวดค�าครุภัณฑ@ ท่ีดิน และส่ิงก�อสร"าง  ตั้งไว"รวม      192,500    บาท 
    1.1 ค�าครุภัณฑ@      ตั้งไว"        192,500     บาท 

-  ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร�  ตั้งไว"          10,000     บาท 
   1) จัดซ้ือกล1องถ�ายภาพนิ่ง    ระบบดิจิตอล   ความละเอียดไม�น1อยกว�า   16             
ล1านพิกเซล   เครื่องละ   10,000  บาท    จํานวน  1  กล1อง  เปAนเงิน  10,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
   -  เปAนกล1องคอมแพค 
   -  ความละเอียดท่ีกําหนดเปAนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรKภาพ 
   -  มีระบบแฟลชในตัว 
   - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อย�างสะดวก  เม่ือข1อมูลเต็มหรือเม่ือ 
     ต1องการเปลี่ยน 
   -  สามารถโอนถ�ายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1 
   -  มีกระเปnาบรรจุกล1อง 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.119 ข1อ 1)  เปAนครุภัณฑKท่ีได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ต้ังจ�าย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสร1างความเข1มแข็งของชุมชน) 
 
 

    - งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน       10,000       บาท 
     ความเข�มแข็งชุมชน 
    

  -  ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@   ตั้งไว"         19,000      บาท 
   1)จัดซ้ือเครื่องพิมพKชนิดเลเซอรK/ชนิด LED สี  แบบ Network  เครื่องละ  19,000  
บาท    จํานวน  1  เครื่อง  เปAนเงิน  19,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
   -  มีความละเอียดในการพิมพKไม�น1อยกว�า 600x600 dpi 
   -  มีความเร็วในการพิมพKสีไม�น1อยกว�า 20 หน1าต�อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพKขาวดําไม�น1อยกว�า 20 หน1าต�อนาที 
   - มีหน�วยความจํา (Memory)  ขนาดไม�น1อยกว�า 16 MB 
   - สามารถพิมพKเอกสารกลับหน1าอัตโนมัติได1 
   -  มี Interface  ไม�น1อยกว�า 1 X Parallel  หรือ 1 X USB 2.0   
และ 1 X Ethernet 10/100 Base  TX 
   -  สามารถใช1ได1กับ A4, Letter , Legal  และ Custom  โดยมีถาดใส�กระดาษได1ไม�
น1อยกว�า 250  แผ�น   
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.119 ข1อ 2)  เปAนครุภัณฑKเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสร1าง
ความเข1มแข็งของชุมชน) 

    - งานส)งเสริมและสนับสนุน  จํานวน        19,000      บาท 
    ความเข�มแข็งชุมชน 
 



  -  ประเภทครุภัณฑ@อ่ืน    ตั้งไว"         19,500      บาท 
        จัดซ้ือหัวแกะดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว  อันละ 6,500  บาท  จํานวน  3 อัน           
เปAนเงิน 19,500  บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.119 ข1อ 3)  เปAนครุภัณฑKท่ีได1มิได1กําหนดไว1ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑK ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       19,500       บาท 
  การรักษาความสงบภายใน 

  -  ประเภทครุภัณฑ@ไฟฟPาและวิทยุ  ตั้งไว"        144,000     บาท 
        จัดซ้ือเครื่องรับส�งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตตK  เครื่องละ 12,000 บาท  จํานวน  12 
เครื่อง   เปAนเงิน  144,000  บาท  ประกอบด1วย  ตัวเครื่อง  แท�นชารKท  แบตเตอรี่ 1 ก1อน เสายาง เหล็กพับ 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.116 ข1อ 3)  เปAนครุภัณฑKท่ีได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK ต้ังจ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ) 

    - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ  จํานวน       144,000    บาท 
  การรักษาความสงบภายใน 
 

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



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง    จังหวัดราชบุรี 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองวิชาการและแผนงาน 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน               รวม     1,660,000      บาท     แยกเปHน 
1.รายจ�ายประจํา   ตั้งไว" รวม     1,478,600      บาท     แยกเปHน 
 1.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา   ตั้งไว" รวม      829,000   บาท 
  1.1.1 เงินเดือน     ตั้งไว"            829,000   บาท 
  - ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งไว"            720,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�  จํานวน  4   อัตรา  ต้ังจ�ายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน         720,000     บาท 

  - ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ    ตั้งไว"       109,000     บาท 

1) เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมให1แก�พนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวน        
ท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.กําหนด จํานวน  3  อัตรา เปAนเงิน  15,000  บาท ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม 2554 

2) เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให1แก�พนักงานเทศบาลผู1มีสิทธิได1รับ  จํานวน  3   อัตรา  เปAนเงิน 
94,000   บาท    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง  หลักเกณฑKและเง่ือนไข
การให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี 18 
มิถุนายน  2555   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน        109,000      บาท 

   1.2  หมวดค�าจ"างช่ัวคราว    ตั้งไว"รวม     303,600     บาท 
             -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง    
        ตั้งไว"          303,600     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1แก�พนกังานจ1างของหน�วยงานนี้    จํานวน   2   อัตรา  จํานวน  200,880  บาท  และ จ�าย
เปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  2   อัตรา จํานวน  102,720   บาท  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงานเทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1าง
ของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี 18 มิถุนายน  2555    
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ   จํานวน       303,600     บาท 
 
 



 
 1.3  หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ   ตั้งไว" รวม   304,000      บาท 
               1.3.1  ค�าตอบแทน    ตั้งไว"       32,000        บาท 
   - ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

ตั้งไว"          2,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างผู1ได1รับคําสั่งให1
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน         2,000        บาท 

  - ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล  ตั้งไว"      30,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินสวัสดิการให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้ ซ่ึงมีสิทธิได1รับเงินช�วยเหลือ
ค�ารักษาพยาบาลตามระเบียบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน       30,000        บาท 

  1.3.2 ค�าใช"สอย     ตั้งไว"        140,000       บาท 
   - ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ ตั้งไว"          40,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการให1บุคคลทําการอย�างหนึ่งอย�างใดแก�เทศบาล   
ค�าธรรมเนียมและค�าลงทะเบียนต�างๆ  ค�าจ1างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนK
หรือสิ่งพิมพKต�างๆ  ค�าเย็บหนังสือหรือเข1าปกหนังสือ  ค�าเช�าทรัพยKสิน  ค�าจ1างเหมาในการจัดทําปFาย
ประชาสัมพันธK  ปFายประกาศ  เทป  วีดีโอเทป   ค�าปรับปรุงเว็บไซดK    ค�าจ1างเหมาบริการติดต้ังระบบ
อินเตอรKเน็ตและค�าใช1จ�ายต�างๆ  ท่ีใช1ในการจัดทําฐานข1อมูล เครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และค�าใช1จ�าย
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน        40,000        บาท 

  - ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน  
ตั้งไว"      20,000       บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซม  ครุภัณฑK  สิ่งก�อสร1าง  หรือทรัพยKสินอ่ืนใดของหน�วยงานนี้ 
รายละเอียดเปAนไปตามบัญชีจําแนกประเภทรายจ�ายท่ีกรมการปกครองกําหนด    ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน        20,000       บาท 

   

 

 

 



- ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว"         60,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAน 

    1) ค�าใช1จ�ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป� ต้ังไว1    30,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป�   ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�  ค�าเครื่องด่ืม   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ตามความจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.107 ข1อ 8)               
ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ     จํานวน      30,000       บาท 

 

    2) โครงการอบรมให1ความรู1เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต1น    

ต้ังไว1          30,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายสําหรับการอบรมให1ความรู1เก่ียวกับกฎหมายเบ้ืองต1น  ค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร�  ค�าเครื่องด่ืม   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ตามความจําเปAน (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.107 ข1อ 9)  
ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ   จํานวน       30,000       บาท 

  -ประเภทรายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 
        ตั้งไว"          20,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการ   เช�น   ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค�าเช�าท่ีพัก  ฯลฯ  สําหรับ  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ1างประจํา  พนักงานจ1าง   ลูกจ1างชั่วคราว  ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล             
ค�าชดเชยความเสียหายหรือค�าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล  ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  
ท่ี มท  0313.4 / ว  1400  ลงวันท่ี  12  พฤษภาคม  2537  และรายจ�ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเปAนรายจ�ายท่ี
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข1าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน          20,000      บาท 

  1.3.3 ค�าวัสดุ     ตั้งไว"          132,000     บาท 
  - ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว"       100,000     บาท 

เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงานต�างๆ เพ่ือใช1ในราชการ เช�น   กระดาษ  หมึก  ปากกา  ดินสอ   ยางลบ  
แฟFม เครื่องแบบพิมพKต�างๆ   ตรายาง  ซองในการบรรจุหีบห�อ  ตะแกรงวางเอกสาร  สิ่งพิมพKท่ีได1จากการซ้ือ 
หรือจ1างพิมพK  ค�าจ1างพิมพKวารสารเทศบาล   และรายจ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�ายจาก
รายได1  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน         100,000     บาท 

     

 



 -ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ  ตั้งไว"             2,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ  เช�น  หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟFา  สวิตซKไฟฟFา ถ�านแบตเตอรี่สําหรับวิทยุมือ
ถือ และวัสดุไฟฟFาอ่ืนๆ  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน           2,000       บาท 

   - ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร�    ตั้งไว"           5,000      บาท 

เพ่ือใช1จ�ายเปAนค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ต�างๆ  เช�น  กระดาษเขียนโปสเตอรK  พู�กันและสี  ฟGลKมถ�ายรูป  แถบ
บันทึกเสียง หรือภาพ วีดีโอเทป แผ�นซีดี   และอ่ืนๆ ท่ีจําเปAนต1องใช1ในการประชาสัมพันธK และเผยแพร�ให1
ประชาชนทราบ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ   จํานวน          5,000      บาท 

 

   - ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@   ตั้งไว"           25,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณKต�างๆ  ท่ีใช1กับเครื่องคอมพิวเตอรK  เช�น  ตลับผ1าหมึก  แถบ
พิมพK  หมึกเครื่องปริ้นคอมพิวเตอรK  แผ�นหรือจานบันทึกข1อมูล  ฯลฯ   ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป ) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน          25,000      บาท 

 1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค    ตั้งไว" รวม      36,000     บาท 
   - ประเภทค�าบริการทางด"านโทรคมนาคม ตั้งไว"            36,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายเก่ียวกับการใช1ระบบอินเทอรKเน็ตและค�าสื่อสารอ่ืนๆ โดยให1หมายรวมถึงค�าใช1จ�ายเพ่ือให1
ได1ใช1บริการดังกล�าว และค�าใช1จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช1บริการ  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป )  

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน          36,000      บาท 

2. รายจ�ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว" รวม       187,400    บาท    แยกเปHน 
 1.หมวดค�าครุภัณฑ@ ท่ีดิน และส่ิงก�อสร"าง   ตั้งไว"รวม    187,400      บาท 
    1.1 ค�าครุภัณฑ@     ตั้งไว"         187,400      บาท 
   - ประเภทครุภัณฑ@สํานักงาน  ตั้งไว"             6,000     บาท 
     ค�าจัดซ้ือเก1าอ้ีบุนวมมีพนักพิงและท่ีวางแขนสําหรับผู1ปฏิบัติงาน ตัวละ  2,000  
บาท  จํานวน  3  ตัว เปAนเงิน  6,000   บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.125 ข1อ 3) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1
กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแต�ได1สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน         6,000         บาท 

  -ประเภทครุภัณฑ@คอมพิวเตอร@   ตั้งไว"          24,400       บาท 



 1) ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรKโน1ตบุค สําหรับงานสํานักงาน แบบท่ี 2 ราคาเครื่องละ 19,000  บาท  
จํานวน  1  เครื่อง เปAนเงิน 19,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  -มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น1อยกว�า 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม�น1อยกว�า 2.2 GHz  และมีความเร็วของหน�วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม�น1อยกว�า 1,066 MHz 
จํานวน 1 หน�วย 

  -มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว�า ขนาดไม�น1อยกว�า 4 GB  

                     -มีหน�วยจัดเก็บข1อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม�น1อยกว�า 500 GB        จํานวน  1 หน�วย 

  -มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว�า มีขนาดไม�น1อยกว�า 14 นิ้ว 

  -มี DVD-RW หรือ ดีกว�า จํานวน 1 หน�วย 

  -มีช�องเชื่อมต�อระบบเครือข�าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม�น1อยกว�า    1 ช�อง  

  -สามารถใช1งานได1ไม�น1อยกว�า Wi-Fi (802.11b,g)และ Bluetooth 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.126 ข1อ 1) รายละเอียดตามเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ    จํานวน         19,000    บาท 

   2) ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพK Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาเครื่องละ 5,400 
บาท จํานวน 1  เครื่อง เปAนเงิน 5,400 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       -เปAนอุปกรณKท่ีมีความสามารถเปAน Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
       -ใช1เทคโนโลยีแบบพ�นหมึก (inkjet) 
       -มีความละเอียดในการพิมพKไม�น1อยกว�า 4,800x1,200 dpi 
       -มีความเร็วในการพิมพKร�างสีไม�น1อยกว�า 20 หน1าต�อนาที 
       -มีความเร็วในการพิมพKร�างขาวดําไม�น1อยกว�า 30 หน1าต�อนาที 
       -สามารถแสกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได1 
       -มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไม�น1อยกว�า 1,200x2,400 dpi 
       -มีถาดปFอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
       -สามารถถ�ายสําเนาเอกสารได1ท้ังสีและขาวดํา 
       -สามารถทําสําเนาได1สูงสุด 99 สําเนา 
       -สามารถย�อและขยายได1 25 ถึง 400 เปอรKเซ็นตK 
       -สามารถใช1ได1กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส�กระดาษได1ไม�
น1อยกว�า 100 แผ�น 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.126 ข1อ 2) รายละเอียดตามเกณฑKราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑK
คอมพิวเตอรK                  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  จํานวน         5,400        บาท 



- ประเภทครุภัณฑ@ไฟฟPาและวิทยุ   ตั้งไว"        147,000       บาท 
      ค�าจัดซ้ือลําโพงเสียงไร1สาย จุดละ  49,000  บาท  จํานวน  3  จุด เปAนเงิน  
147,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        1.1 เครื่องรับชนิดแบ�งกลุ�มได1เปAนรายตัวจากเครื่องวิทยุกระจายเสียง 
        1.2 ลําโพงฮอรKนชนิดกลม  ขนาด  8  นิ้ว  กําลังวัตตK  60  วัตตK   
        1.3  เสาอากาศสําหรับเครื่องรับวิทยุ 
        1.4  แปFนสําหรับยึดเครื่องรับวิทยุ  
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.110 ข1อ 2 ) เปAนครุภัณฑKท่ีมิได1กําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑKแต�ได1
สอบถามราคาในท1องถ่ินเปAนเกณฑK  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ   จํานวน      147,000      บาท 

 

  - ประเภทครุภัณฑ@โฆษณาและเผยแพร�    ตั้งไว"       10,000       บาท 
1 )  จั ด ซ้ื อกล1 อ งถ� ายภาพระบบ ดิจิ ตอล   ความละ เ อียด ไม� น1 อยกว� า                           

16  ล1านพิกเซล  ตัวละ  10,000  บาท  จํานวน  1  ตัว  เปAนเงิน  10,000  บาท   
1.1  เปAนกล1องคอมแพค (Compact  Digital  Camera) 
1.2  ความละเอียดท่ีกําหนดเปAนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรKภาพ (Image  sensor) 
1.3  มีระบบแฟลช  (Flash) 
1.4  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข1อมูลได1อย�างสะดวกเม่ือข1อมูลเต็ม 

หรือเม่ือต1องการเปลี่ยน 
1.5  สามารถโอนถ�ายข1อมูลจากกล1องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรKได1 
1.6  มีกระเปnาบรรจุกล1อง 

    ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑK (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�) ต้ังจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 
     - งานวางแผนสถิติและวิชาการ     จํานวน      10,000          บาท 
(นํามาจากแผนพัฒนาสามป� น.126 ข1อ 4) เปAนครุภัณฑKท่ีกําหนดไว1ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑK  ต้ังจ�าย
จากรายได1 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป) 

   - งานวางแผนสถิติและวิชาการ   จํานวน      10,000         บาท 

 

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



รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไปประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 
เทศบาลตําบลกระจับ 

อําเภอบ"านโป%ง  จังหวัดราชบุรี 
รายจ�ายจําแนกตามหน�วยงาน 

หน�วยงาน  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล"อม 
 

ตั้งงบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน  รวม        6,247,830       บาท     แยกเปHน 
1.รายจ�ายประจํา  ตั้งไว" รวม        6,247,830       บาท     แยกเปHน 
   
 1.1   หมวดเงินเดือนและค�าจ"างประจํา            ตั้งไว"รวม   1,605,240    บาท 
  1.1.1   เงินเดือน     ตั้งไว"         1,431,240   บาท 
  -  ประเภทเงินเดือนพนักงานสามัญ  ตั้งไว"         1,361,880   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  6  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป�   ต้ังจ�ายจาก
รายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

    -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน     1,361,880       บาท 

  -   ประเภทเงินเพ่ิมต�างๆ    ตั้งไว"           69,360     บาท 
1)  เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว      

เพ่ือจ�ายเปAนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวให1แก�พนักงานเทศบาล   จํานวน   3    คน  เปAนเงิน    40,800   บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว   ลงวันท่ี  18  มิถุนายน  2555   

  2) ค�าตอบแทนกําลังคนด1านสาธารณสุข                                               
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าตอบแทนกําลังคนด1านสาธารณสุขสําหรับตําแหน�ง ท่ีมีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1าน
สาธารณสุข   จํานวน  2  อัตรา  เปAนเงิน   24,000  บาท   ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค�าตอบ แทน
กําลังคนด1านสาธารณสุข เรื่อง กําหนดอัตราเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�งท่ีมีเหตุพิเศษของผู1ปฏิบัติงานด1าน
สาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2552  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.,ก.ท.  และ  ก.อบต. ท่ี  มท 
0809.5/ว181  ลงวันท่ี  8  ธันวาคม  2551   

  3)   เงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ                                                               
เพ่ือจ�ายเปAนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว�าคุณวุฒินั้น
เปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีได1รับแต�งต้ัง  จํานวน 3 อัตรา  เปAนเงิน  4,560  บาท  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขเก่ียวกับวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินท่ีปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว�าคุณวุฒินั้น  
เปAนคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน�งท่ีได1รับแต�งต้ัง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
เรื่อง  หลักเกณฑKและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนท่ีปรับเพ่ิม สําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. หรือ 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว�าคุณวุฒินั้น เปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีได1รับแต�งต้ัง 
ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ท่ี รบ 0037.2/9194  ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2554 ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข) 



  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน       69,360        บาท 

 

 
1.1.2   ค�าจ"างประจํา  ตั้งไว"           174,000    บาท 

             -  ประเภทค�าจ"างลูกจ"างประจํา  ตั้งไว"           174,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินค�าจ1างให1แก�ลูกจ1างประจํา   จํานวน   1  อัตรา   และเงินปรับปรุงค�าจ1างประจําป� ต้ังจ�ายจาก
รายได1  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

   -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน          174,000    บาท  

 1.2   หมวดค�าจ"างช่ัวคราว                                             ตั้งไว"รวม      1,093,960  บาท 
  -  ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจ�ายเพ่ิมให"แก�พนักงานจ"าง  ตั้งไว"       1,093,960  บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินเดือนให1แก�พนักงานจ1างของหน�วยงานนี้    จํานวน    10   อัตรา  จํานวน   680,680  บาท   
และจ�ายเปAนเงิน เพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว  จํานวน  10  อัตรา จํานวน  413,280  บาท  ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล  จังหวัดราชบุรี (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑKและเง่ือนไขการให1พนักงาน
เทศบาล ลูกจ1างและพนักงานจ1างของเทศบาลได1รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 
ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน) 

  -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน         108,000     บาท 
   -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน         985,960     บาท 

 1.3   หมวดค�าตอบแทนใช"สอยและวัสดุ ตั้งไว"รวม    3,398,630   บาท                     
         1.3.1   ค�าตอบแทน ตั้งไว"            212,000   บาท 
   -  ประเภทค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว"        120,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให1แก�พนักงานเทศบาลและลูกจ1างท่ีสังกัดใน
หน�วยงานนี้ท่ีได1รับคําสั่งให1ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและ
แผนงานเคหะและชุมชน)               

               -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน            5,000   บาท 
                    -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน        115,000   บาท 

   -  ประเภทเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว"              22,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร ให1แก�พนักงานเทศบาล  ลูกจ1างประจํา   ในหน�วยงานนี้ซ่ึงมีสิทธิได1รับ
การช�วยเหลือตามระเบียบ   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

                   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน       22,000    บาท 



 -  ประเภทเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล                            ตั้งไว"        70,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล   ให1แก�พนักงานเทศบาล  ลูกจ1างประจําในหน�วยงานนี้ตาม
ระเบียบ   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะและชุมชน) 

    -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข    จํานวน           10,000    บาท 
          -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          จํานวน            60,000   บาท 

 

        1.3.2   ค�าใช"สอย ตั้งไว"        2,100,630    บาท 
   -  ประเภทรายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ ตั้งไว"        1,356,430    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการบุคคลภายนอกให1ดําเนินกิจการต�างๆ ของเทศบาล เช�น จ1างเหมาแรงงานบุคคล 
ภายนอกทําการดูแลรักษาความสะอาด ฉีดล1างท�อระบายน้ํา จ1างเหมาเอกชนในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล   หรือจ1างเหมาให1ทําการอ่ืนใดซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของหน�วยงานนี้  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน) 

    -   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  จํานวน         020,000     บาท 
    -   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จํานวน       1,336,430     บาท 

   -  ประเภทรายจ�ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพย@สิน  ตั้งไว"      200,000    บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยKสินต�างๆ  เช�น  ครุภัณฑKยานพาหนะขนส�ง  ครุภัณฑKการเกษตร 
และทรัพยKสินอ่ืนๆ ท่ีชํารุดตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และแผนงานเคหะ
และชุมชน) 

    -   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  จํานวน         030,000     บาท 
    -   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จํานวน  ,       170,000    บาท 

   -  ประเภทรายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ           ตั้งไว"       529,200   บาท 
           1) ค�าใช1จ�ายตามโครงการคลองสวยน้ําใส   ต้ังไว1              20,000    
บาท เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการคลองสวยน้ําใส  จ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ  ค�าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร�  และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนสําหรับโครงการ  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  หน1า  99 ข1อ 1)  ต้ังจ�าย
จากรายได1(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

    -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน       20,000    บาท 

    
 
 
 



2) ค�าใช1จ�ายตามโครงการการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
                                                                        ต้ังไว1            300,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ�ายเปAนค�าวัสดุ
สํานักงาน ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม  ค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าเช�าท่ี
พัก  ค�าจ1างเหมาบริการ   ค�าของขวัญท่ีระลึก   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนสําหรับโครงการ   (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป� หน1า  92 ข1อ 9)   ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

    -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน     300,000    บาท 

            3)  ค�าใช1จ�ายตามโครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ          ต้ังไว1         43,200    บาท
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จ�ายเปAนค�าวัสดุอุปกรณK ค�าเช�าอุปกรณKไฟฟFา 
และเครื่องขยายเสียง ค�าจ1างเหมาบริการ ค�าพาหนะขนส�ง ค�าตอบแทนให1แก�ผู1นําการออกกําลังกาย  
ค�าตอบแทนให1กับบุคคลภาย นอกซ่ึงเปAนผู1นําในการออกกําลังกายในอัตราไม�เกินครั้งละ 1 ชั่วโมงๆ ละ ไม�เกิน 
300 บาท สัปดาหKละไม�เกิน 3 ครั้ง  รวมแล1วไม�เกินเดือนละ  3,600  บาท จํานวน  1  กลุ�ม  คือ  กลุ�มแอโรบิค
โรงเรียนวัดจันทาราม    ตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี  กค 0404.7/ ว 6  ลงวันท่ี 13  มกราคม 2547  และ
ค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข1องและจําเปAนต1องจ�าย  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป�  หน1า 91 ข1อ 6)  ต้ังจ�ายจาก
รายได1  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข )       

    -  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จํานวน       43,200     บาท 

         4) ค�าใช1จ�ายตามโครงการส�งเสริมสุขภาพผู1สูงอายุ  สมาชิกชมรมผู1สูงอายุ     

    ต้ังไว1         100,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการส�งเสริมสุขภาพผู1สูงอายุ  สมาชิกชมรมผู1สูงอายุ  จ�ายเปAนค�าจ1างเหมาบริการ   
ค�าอาหารและเครื่องด่ืม   ค�าวัสดุสํานักงาน   ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   ค�าวัสดุไฟฟFาและวิทยุ   
ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าเช�าท่ีพัก   ค�าของขวัญท่ีระลึก   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนสําหรับโครงการ  (นํามา
จากแผนพัฒนาสามป�  หน1า  91 ข1อ 7)   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน     100,000      บาท 

   5) ค�าใช1จ�ายตามโครงการการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   
     ต้ังไว1           36,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สําหรับใช1ในการจัดประชุม
ประจํา เดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยจ�ายเปAนค�าวัสดุสํานักงาน  ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าอาหารและเครื่องด่ืม   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปAนสําหรับโครงการ    (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป�  หน1า 92 ข1อ 10)   ต้ังจ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน       36,000      บาท 



   6) ค�าใช1จ�ายตามโครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สัมพันธKอําเภอบ1านโป[ง    
      ต้ังไว1          30,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายตามโครงการกีฬาอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)สัมพันธKอําเภอบ1านโป[ง จ�ายเปAนค�าจ1าง
เหมาบริการ  ค�าอาหารและเครื่องด่ืม   ค�าวัสดุสํานักงาน   ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�   และค�าใช1จ�ายอ่ืนๆ ท่ี
จําเปAนสําหรับโครงการ  (นํามาจากแผนพัฒนาสามป� หน1า 93 ข1อ13)  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข) 

   - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน      30,000      บาท 

  - ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
    ตั้งไว"       15,000     บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าใช1จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช�น ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค�าพาหนะเดินทาง  
และค�าเช�าท่ีพักระหว�างเดินทางให1แก�พนักงานเทศบาล  และลูกจ1างของหน�วยงานนี้ตามสิทธิ ต้ังจ�ายจากรายได1 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข จํานวน        15,000       บาท 

1.3.4 ค�าวัสดุ     ตั้งไว"        1,086,000     บาท 
 -  ประเภทค�าวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว"           20,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือเครื่องเขียนแบบพิมพKต�างๆ ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ังจ�ายจาก

รายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข   จํานวน           20,000      บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุไฟฟPาและวิทยุ ตั้งไว"          1,000        บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุไฟฟFาและวิทยุ   เช�น   หลอดไฟ   ปลั๊กไฟ   เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1องใช1ในหน�วยงานนี้ ต้ัง
จ�ายจากรายได1   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข    จํานวน         1,000        บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุงานบ"านงานครัว ตั้งไว"         80,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุงานบ1านงานครัว  เช�น ไม1กวาด    ถังขยะ    แปรง   ผงซักฟอก  เปAนต1น  ท่ีจําเปAนต1อง
ใช1ในหน�วยงานนี้ และจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุ เครื่องบริโภค ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข และ
แผนงานเคหะและชุมชน) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข    จํานวน       10,000        บาท 
   -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน       70,000        บาท 



   - ประเภทค�าวัสดุก�อสร"าง ตั้งไว"         15,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุก�อสร1าง  เช�น  ไม1  เหล็ก  สี  ตะปู   ปูนซีเมนตK   ปูนขาว  ทราย   อิฐ   เหล็กเส1น  เปAน
ต1น  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข    จํานวน        15,000        บาท 

   -   ประเภทค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง ตั้งไว"        120,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุท่ีใช1กับรถยนตK  รถจักรยานยนตK   รถอีแต�น   รถเก็บขยะ  เช�น  หัวเทียน  ท�อไอเสีย  
แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  เปAนต1น  เพ่ือเปลี่ยนหรือซ�อมแซมยานพาหนะของหน�วยงานนี้ตามความจําเปAน            
ต้ังจ�ายจากรายได1(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน) 

   -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  จํานวน         20,000      บาท 
   -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   จํานวน 8     100,000      บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุเช้ือเพลิงหล�อล่ืน     ตั้งไว"         560,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น   ท่ีใช1กับยานพาหนะของหน�วยงานนี้  ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏ
ในแผนสาธารณสุขและแผนงานเคหะและชุมชน) 

   - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข   จํานวน       200,000       บาท 
   - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน       360,000       บาท 

   -   ประเภทค�าวัสดุวิทยาศาสตร@หรือการแพทย@    ตั้งไว"         250,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือเวชภัณฑK  น้ํายาฆ�าเชื้อ  วัคซีนปFองกันโรคพิษสุนัขบ1า  น้ํายาฉีดพ�นยุง  ทรายอะเบท  และ
เครื่องมือแพทยKตามความจําเปAน ต้ังจ�ายจากรายได1  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

    -   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  จํานวน   250,000      บาท 

   - ประเภทค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย    ตั้งไว"            20,000      บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าซ้ือวัสดุเครื่องแต�งกาย เช�น  รองเท1าบูxต  ถุงมือยาง  เสื้อสะท1อนแสง  เปAนต1น ต้ังจ�ายจากรายได1  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

    -  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน           20,000       บาท 

   -  ประเภทค�าวัสดุคอมพิวเตอร@    ตั้งไว"            20,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรKต�างๆ  เช�น  แผ�น หรือ จานบันทึกข1อมูล  ตลับผ1าหมึก   แถบพิมพKและ
อ่ืนๆ ตามความจําเปAน  ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 

    -  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสาธารณสุข  จํานวน          20,000        บาท 

      
 



     1.4  หมวดค�าสาธารณูปโภค     ตั้งไว"รวม      30,000       บาท 
   -  ประเภทค�าไฟฟPา      ตั้งไว"           30,000       บาท 
เพ่ือจ�ายเปAนค�ากระแสไฟฟFาสําหรับใช1กับเครื่องเติมอากาศ เพ่ือบําบัดน้ําเสีย ต้ังจ�ายจากรายได1 (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน )    

   -  งานบําบัดน้ําเสีย จํานวน        30,000       บาท 

  1.5  หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว"รวม    120,000      บาท 
   -  ประเภทเงินอุดหนุนหน�วยงานของรัฐหรือองค@กรเอกชน 
ในกิจกรรมอันเปHนสาธารณประโยชน@       ตั้งไว"         120,000      บาท 
   อุดหนุนสําหรับการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือใช1ในการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข  (อสม.)  จํานวน  12  ชุมชนๆ  ละ  10,000  บาท   เปAนจํานวนเงิน  120,000 บาท  (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามป�  หน1า  93 ข1อ 14)   ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)  

    -   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน จํานวน    120,000      บาท 
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