
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

 

ประกาศเทศบาลต าบลวังกะ 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ด้วยเทศบาลต าบลวังกะ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลวังกะ ในคราวประชุม
สภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  30 
กันยายน 2564  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 ประกอบกับมาตรา 63 และมาตรา 65  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ 38 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64  

 

 

 

     (นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์) 

     นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
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 - รำยงำนประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565   18 
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 - รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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  - งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(กองช่ำง)    104 
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เทศบาลตําบลวังกะ
เขต/อําเภอ สังขละบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หนองลู
  เขต/อําเภอ สังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  -    

พื้นที่ 11.11 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,272 คน
ชาย 4,712 คน

หญิง 4,560 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังกะ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลวังกะ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลวังกะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลวังกะ จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 294,191,087.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 307,793,464.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 60,382,880.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 13 โครงการ รวม 16,003,934.58 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 94,522,115.09 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 269,971.32 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,890,868.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 2,524,392.45 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 59,556.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 56,787,064.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 32,990,263.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,526.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 50,788,295.43 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,990,221.46 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,401,191.39 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,332,992.31 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,938,430.27 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 10,107,460.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 18,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 23,526.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 269,971.32 536,000.00 505,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,890,868.00 432,000.00 451,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,524,392.45 2,560,000.00 2,561,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,556.00 22,000.00 22,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,744,787.77 3,550,000.00 3,540,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 56,787,064.32 55,850,000.00 55,850,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

56,787,064.32 55,850,000.00 55,850,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,990,263.00 34,000,000.00 33,987,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

32,990,263.00 34,000,000.00 33,987,700.00

รวม 94,522,115.09 93,400,000.00 93,377,700.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,990,221.46 7,079,200.00 8,718,000.00

งบบุคลากร 16,401,191.39 26,968,200.00 28,445,760.00

งบดําเนินงาน 15,332,992.31 30,867,335.00 29,889,440.00

งบลงทุน 2,938,430.27 18,261,600.00 16,205,900.00

งบเงินอุดหนุน 10,107,460.00 10,160,000.00 10,088,600.00

งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 50,788,295.43 93,366,335.00 93,377,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลวังกะ

อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,534,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,710,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 23,808,010

แผนงานสาธารณสุข 3,784,740

แผนงานเคหะและชุมชน 13,238,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 584,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,000,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,718,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 93,377,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลวังกะ

อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,718,000 8,718,000
    งบกลาง 8,718,000 8,718,000

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,044,800 3,358,800 14,403,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,972,800 3,358,800 11,331,600

งบดําเนินงาน 8,049,700 763,200 8,812,900
    ค่าตอบแทน 788,300 131,200 919,500

    ค่าใช้สอย 5,776,400 180,000 5,956,400

    ค่าวัสดุ 945,000 165,000 1,110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 540,000 287,000 827,000

งบลงทุน 14,195,300 92,800 14,288,100
    ค่าครุภัณฑ์ 14,195,300 92,800 14,288,100

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

รวม 33,319,800 4,214,800 37,534,600

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ รวม

งบบุคลากร 1,808,400 322,800 2,131,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,808,400 322,800 2,131,200

งบดําเนินงาน 1,463,900 0 1,463,900
    ค่าตอบแทน 109,900 0 109,900

    ค่าใช้สอย 399,000 0 399,000

    ค่าวัสดุ 955,000 0 955,000

งบลงทุน 115,000 0 115,000
    ค่าครุภัณฑ์ 115,000 0 115,000

รวม 3,387,300 322,800 3,710,100

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 5,916,000 0 5,916,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,916,000 0 5,916,000

งบดําเนินงาน 676,000 7,170,610 7,846,610
    ค่าตอบแทน 476,000 0 476,000

    ค่าใช้สอย 180,000 2,125,250 2,305,250

    ค่าวัสดุ 20,000 5,045,360 5,065,360

งบลงทุน 36,800 0 36,800
    ค่าครุภัณฑ์ 36,800 0 36,800

งบเงินอุดหนุน 0 10,008,600 10,008,600
    เงินอุดหนุน 0 10,008,600 10,008,600

รวม 6,628,800 17,179,210 23,808,010

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 2,702,160 2,702,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,702,160 2,702,160

งบดําเนินงาน 1,006,580 1,006,580
    ค่าตอบแทน 288,580 288,580

    ค่าใช้สอย 570,000 570,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 38,000 38,000

งบลงทุน 16,000 16,000
    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 16,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

รวม 3,784,740 3,784,740

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 3,292,800 0 0 0 3,292,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,292,800 0 0 0 3,292,800

งบดําเนินงาน 3,445,450 150,000 2,850,000 1,750,000 8,195,450
    ค่าตอบแทน 177,450 0 0 0 177,450

    ค่าใช้สอย 2,610,000 50,000 2,000,000 600,000 5,260,000

    ค่าวัสดุ 650,000 100,000 50,000 1,150,000 1,950,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,000 0 800,000 0 808,000

งบลงทุน 1,500,000 0 0 250,000 1,750,000
    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 0 250,000 750,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,000,000 0 0 0 1,000,000

รวม 8,238,250 150,000 2,850,000 2,000,000 13,238,250

หน้า : 6/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 564,000 564,000
    ค่าตอบแทน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 434,000 434,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 584,000 584,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 595,000 340,000 285,000 780,000 2,000,000
    ค่าใช้สอย 595,000 340,000 285,000 780,000 2,000,000

รวม 595,000 340,000 285,000 780,000 2,000,000

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 37,534,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,710,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 23,808,010

แผนงานสาธารณสุข 3,784,740

แผนงานเคหะและชุมชน 13,238,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 584,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,000,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,718,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 93,377,700

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลวังกะ และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 97,281,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 93,377,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,903,400 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
งบกลาง 53,000

งบบุคลากร 944,400

งบดําเนินงาน 2,706,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี



งบลงทุน 200,000

รวมรายจ่าย 3,903,400

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังกะปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลวังกะมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลวังกะ

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายปกรณ์ กรรณวัลลี)

ตําแหนง นายอําเภอสังขละบุรี ปฏิบัติราชการแทน   
ผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 370,103.67 4,160.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 3,097.00 8,787.49 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 89,505.83 360,000.00 -16.67 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 166,595.00 161,398.00 160,000.00 25.00 % 200,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 4,510.00 6,120.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 544,305.67 269,971.32 536,000.00 505,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 4,927.50 5,412.60 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 393,475.00 362,620.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 365,000.00 -17.81 % 300,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 925.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

1,250.00 220.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,650.00 5,780.00 6,000.00 -83.33 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,314.00 7,073.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 880.00 1,030.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:08:21 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 38,103.62 1,222.00 12,000.00 733.33 % 100,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 16,500.00 8,900.00 15,000.00 66.67 % 25,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 92,240.00 7,100.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 1,461,814.40 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 2,100.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

1,850.00 1,400.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,425.00 4,500.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 5,000.00 7,050.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 600.00 450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,320.00 2,205.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,151.00 950.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 6,765.00 8,430.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 1,353.00 1,686.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 579,804.12 1,890,868.00 432,000.00 451,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 51,678.40 27,681.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,984,950.00 1,062,660.00 1,230,000.00 0.00 % 1,230,000.00
     ดอกเบี้ย 1,520,265.22 1,434,051.45 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,556,893.62 2,524,392.45 2,560,000.00 2,561,500.00

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:08:21 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000.00 13,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 57,500.00 46,556.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 60,500.00 59,556.00 22,000.00 22,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 480,091.83 507,600.71 550,000.00 0.00 % 550,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 51,387,240.31 47,741,151.66 44,000,000.00 0.00 % 44,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,777,557.40 2,788,341.61 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 97,148.39 161,667.45 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,686,736.17 5,033,330.63 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 60,627.97 68,604.67 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 57,931.45 62,627.59 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

161,811.00 423,740.00 550,000.00 0.00 % 550,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 60,709,144.52 56,787,064.32 55,850,000.00 55,850,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,996,391.00 32,990,263.00 34,000,000.00 -0.04 % 33,987,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,996,391.00 32,990,263.00 34,000,000.00 33,987,700.00
รวมทุกหมวด 98,447,038.93 94,522,115.09 93,400,000.00 93,377,700.00

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:08:21 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ

อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 93,377,700   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 505,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 300,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 5,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 451,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 25,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,561,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,230,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 1,300,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 55,850,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 550,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 44,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 350,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 200,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 550,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 33,987,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,987,700 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 288,543 279,240 340,000 0 % 340,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000 13,071 15,000 0 % 15,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 0 0 500,000 0 % 500,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,587,200 2,755,200 3,214,800 6.72 % 3,430,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 972,800 1,037,600 1,334,400 -0.9 % 1,322,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

เงินสํารองจ่าย 0 625,596.14 6,476,569 -81.75 % 1,182,100

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,781,700

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 232,216.01 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 30,000 0 % 30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.)  

0 0 135,000 -100 % 0

เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

0 113,514.32 110,000 -5.45 % 104,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,076,000 1,154,000 1,788,000 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 111,390 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 5,293,149.01 5,990,221.46 13,955,769 8,718,000
รวมงบกลาง 5,293,149.01 5,990,221.46 13,955,769 8,718,000
รวมงบกลาง 5,293,149.01 5,990,221.46 13,955,769 8,718,000

รวมแผนงานงบกลาง 5,293,149.01 5,990,221.46 13,955,769 8,718,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

756,000 755,450 756,000 0 % 756,000

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 240,000 239,800 240,000 0 % 240,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 239,800 240,000 0 % 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

216,000 197,250 216,000 0 % 216,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,356,000 1,368,000 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,808,000 2,800,300 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,494,815.1 2,279,287.38 5,001,600 13.8 % 5,691,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

82,392.74 58,517.74 260,400 -2.3 % 254,400

เงินประจําตําแหน่ง 53,100 18,000 296,400 0 % 296,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,038,400 1,166,641.27 1,606,800 1.27 % 1,627,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 75,180 64,225 103,200 0 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,743,887.84 3,586,671.39 7,268,400 7,972,800
รวมงบบุคลากร 6,551,887.84 6,386,971.39 10,340,400 11,044,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 591,700 5 % 621,300

ค่าเบี้ยประชุม 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าเช่าบ้าน 22,000 0 48,000 50 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000 3,500 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,000 3,500 734,700 788,300
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 106,608.76 119,368.76 525,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 4,826,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 16,675 17,025 260,000 0 % 260,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของคณะ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

105,295 0 0 0 % 0

.โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

5,150 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าจ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร (สส.) การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา (สว.) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตําบลงวังกะและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลวังกะ และการลงประชามติร่างรัฐ
ธรรมนูญ

0 0 263,000 -80.99 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของคณะ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของคณะ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

0 72,406 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักรของคณะ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 15,000

โครงการแต่งกายประจําถิ่นทุกวันศุกร์ 
เทศบาลตําบลวังกะ 

1,980 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลน่าอยู่ 450 450 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้
บริหารสมาชิกสภาเทศบาล          
 พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบล
วังกะ 

237,125 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลวังกะ

0 9,250 0 100 % 200,000

โครงการพนักงานดีเด่นในเทศบาล 720 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

95,860 6,800 0 0 % 0

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ

3,250 0 0 100 % 5,000

โครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 

0 3,375 0 0 % 0

โครงการศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม

5,750 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

47,330 16,940 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

8,610 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมพนักงานเทศบาลตําบล
วังกะ

0 6,450 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน พ.ศ.2540  

4,950 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลวังกะ

10,610 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,888.77 25,332.82 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 704,252.53 277,397.58 1,448,000 5,776,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 227,223 173,710 300,000 23.33 % 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,300 0 50,000 0 % 50,000
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 1,550 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,200 3,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 58,200 69,000 120,000 0 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 11,540 40,550 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 263,580 23,320 250,000 0 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 592,043 311,630 875,000 945,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 390,254.52 254,267.7 450,000 -11.11 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 56,470.97 55,594.92 134,000 -47.76 % 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 28,780 24,417 160,000 -56.25 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 475,505.49 334,279.62 744,000 540,000
รวมงบดําเนินงาน 1,805,801.02 926,807.2 3,801,700 8,049,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กระดานฟลิปชาร์ท  0 29,700 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 5,800 5,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 6,000 -100 % 0

เก้าอี้เอนกประสงค์ (เก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก
หนา)

0 36,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ขาตั้งกรอบรูป  0 5,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 20,000บีทียู

0 0 30,600 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 0 0 5,500 -100 % 0

ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง 0 96,500 0 0 % 0

ซุ้มสําหรับบริการประชาชน 0 0 100,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 9,800 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 7,800 0 0 0 % 0

โต๊ะขาว จํานวน 20 ตัว 0 0 0 100 % 50,000

โต๊ะทํางาน 13,850 0 0 0 % 0

ถังน้ําแข็ง 0 5,300 0 0 % 0

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 0 1,950 0 0 % 0

พัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงห้องประชุม 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้ลําโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัวแบบเคลื่อน
ที่

0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับงานสํานักงาน

0 60,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 8,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800va 0 5,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบเมืองด้านการบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ เทศบาลตําบลวังกะ 
(Governance "Wangka")

0 0 0 100 % 11,406,000

โครงการพัฒนาระบบเมืองด้านพลเมือง
อัจฉริยะ เทศบาลตําบลวังกะ (Smart 
People "Wangka")

0 0 0 100 % 2,525,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

14,750 175,110 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,000 429,360 1,236,100 14,195,300
รวมงบลงทุน 52,000 429,360 1,236,100 14,195,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ

25,000 18,000 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 25,000 18,000 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000 18,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,434,688.86 7,761,138.59 15,408,200 33,319,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 860,540 823,980 3,050,400 1.85 % 3,106,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 96,000 -25 % 72,000

เงินประจําตําแหน่ง 16,500 18,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 997,040 961,980 3,326,400 3,358,800
รวมงบบุคลากร 997,040 961,980 3,326,400 3,358,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 263,200 -61.55 % 101,200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,700 1,700 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,700 1,700 278,200 131,200
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ของพนักงานเทศบาล

0 40,404 80,000 25 % 100,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ 

97,256 0 0 0 % 0

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างและประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

0 490,000 500,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 3,560 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

5,450 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 9,590 12,008.39 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 112,296 545,972.39 630,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,423.9 33,759 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,500 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,560 17,365 50,000 -50 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,400 2,080 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,800 35,685 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 130,683.9 88,889 250,000 165,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 217,313.15 154,615.59 280,000 0 % 280,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,172.92 5,204.49 12,000 -41.67 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 222,486.07 159,820.08 292,000 287,000
รวมงบดําเนินงาน 472,165.97 796,381.47 1,450,200 763,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 5,600 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับงานสํานักงาน

0 30,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet Printer) 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800va 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 2,500
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 42,400 104,300 92,800
รวมงบลงทุน 0 42,400 104,300 92,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,469,205.97 1,800,761.47 4,880,900 4,214,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,903,894.83 9,561,900.06 20,289,100 37,534,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 597,600 0 % 597,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 0 % 48,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,051,063.23 947,280 1,068,000 1.01 % 1,078,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 105,402.58 91,560 91,200 -7.89 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,156,465.81 1,038,840 1,804,800 1,808,400
รวมงบบุคลากร 1,156,465.81 1,038,840 1,804,800 1,808,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

42,000 21,000 280,800 -67.98 % 89,900

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 21,000 300,800 109,900
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800 0 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตําบล
วังกะ

8,100 9,870 0 100 % 30,000
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โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และจุด
บริการ  

2,950 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์และ
จุดบริการ  

2,450 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจปีใหม่และจุดบริการ 0 3,585 2,405 398.96 % 12,000

โครงการตั้งจุดตรวจวันสงกรานต์และจุด
บริการ

0 0 2,070 479.71 % 12,000

โครงการป้องกันภัยพิบัติ 23,650 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลวังกะ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 49,290 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู
งานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลวังกะ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดู
งานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

138,790.41 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

1,350 13,950 0 100 % 35,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,910 31,835 60,000 -50 % 30,000
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รวมค่าใช้สอย 181,000.41 59,240 193,765 399,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,927 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 29,578.4 200,000 -50 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 193,045 263,060 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 7,800 50,000 -60 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุอื่น 0 87,320 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 220,972 387,758.4 795,000 955,000
รวมงบดําเนินงาน 443,972.41 467,998.4 1,289,565 1,463,900
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0 700 0 0 % 0

ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก 6 ประตู 19,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ 0 29,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

ปืนยิงแม็กไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

สว่านโรตารี่ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 86,000 0 0 % 0

ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) 0 0 25,000 -100 % 0

หน้ากากป้องกันสารเคมี 0 12,000 0 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิงแท่นปืนสแตนเลส 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

0 104,611.13 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,800 232,311.13 175,000 115,000
รวมงบลงทุน 19,800 232,311.13 175,000 115,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,620,238.22 1,739,149.53 3,269,365 3,387,300
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 18,800 1,489.36 % 298,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินอื่น ๆ 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 42,800 322,800
รวมงบบุคลากร 0 0 42,800 322,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 24,900 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 24,900 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 24,900 0

รวมงานเทศกิจ 0 0 67,700 322,800
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,620,238.22 1,739,149.53 3,337,065 3,710,100
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,609,260 2,950,380 3,430,800 8.85 % 3,734,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 6,340 24,000 0 % 24,000

เงินวิทยฐานะ 157,500 168,000 188,000 11.7 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 634,177 676,800 1,773,600 -1.89 % 1,740,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 136,000 144,000 196,800 5.49 % 207,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,536,937 3,945,520 5,613,200 5,916,000
รวมงบบุคลากร 3,536,937 3,945,520 5,613,200 5,916,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 415,700 -9.55 % 376,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 100,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,936 70,895 100,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 35,936 70,895 515,700 476,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  10,660 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

0 28,700 200,000 -50 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ฯลฯ

68,270 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 8,672 476.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 78,930 28,700 208,672 180,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 114,866 99,595 774,372 676,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 26,100 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่
ต่ํากว่า 25,000บีทียู จํานวน 8 เครื่อง

0 0 288,000 -100 % 0

เครื่องเล่นสนามชุดรวมพลปีนป่าย 0 0 63,800 -100 % 0

เครื่องเล่นสนามบ้านน้อย2ชั้น 0 0 52,400 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 61,650 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 0 15,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่ต่ํากว่า 20 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์

19,300 0 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
พร้อมอุปกรณ์

60,600 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับงานสํานักงาน

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA 0 0 0 100 % 2,500

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800va 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 167,650 47,500 404,200 36,800
รวมงบลงทุน 167,650 47,500 404,200 36,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 210,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต
เทศบาล 3 โรงเรียน  

0 130,000 195,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแก่โรงเรียนในเขตเทศบาล

0 10,000 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 210,000 140,000 210,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 140,000 210,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,029,453 4,232,615 7,001,772 6,628,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการโตไปไม่โกง 2,750 3,000 2,450 22.45 % 3,000

โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 220 220 0 0 % 0

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  2,550 3,640 0 0 % 0

โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้   0 883 2,000 -100 % 0

โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก 3,990 3,980 0 100 % 4,000

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯส่งเสริม
ไอโอดีน

13,910 9,050 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4,875 485 1,575 407.94 % 8,000
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โครงการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม  

450 450 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 1,528,940 2,148,450 -2.55 % 2,093,750

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

2,098,850 0 0 0 % 0

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 0 900 0 100 % 6,000

โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5,390 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้อง
ถิ่น

2,425 2,425 0 100 % 2,500

โครงการหนูน้อยรอบรู้  1,000 1,000 0 0 % 0

โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง 4,900 3,500 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 2,141,310 1,558,473 2,154,475 2,125,250
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 5,045,360

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,665,042.01 5,338,419.88 5,202,485 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,665,042.01 5,338,419.88 5,202,485 5,045,360
รวมงบดําเนินงาน 7,806,352.01 6,896,892.88 7,356,960 7,170,610
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 10,632,700 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 9,947,460 9,800,000 2.13 % 10,008,600

รวมเงินอุดหนุน 10,632,700 9,947,460 9,800,000 10,008,600
รวมงบเงินอุดหนุน 10,632,700 9,947,460 9,800,000 10,008,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,439,052.01 16,844,352.88 17,156,960 17,179,210
รวมแผนงานการศึกษา 22,468,505.01 21,076,967.88 24,158,732 23,808,010

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 187,560 201,240 218,800 6.84 % 233,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 220,020 227,340 241,200 2.99 % 248,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,764,240 1,769,280 1,776,000 -2.7 % 1,728,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 195,180 190,140 183,600 154.9 % 468,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,367,000 2,388,000 2,419,600 2,702,160
รวมงบบุคลากร 2,367,000 2,388,000 2,419,600 2,702,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,000 36,000 226,000 1.14 % 228,580

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,800 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 59,800 36,000 286,000 288,580
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 8,800 120,000 -83.33 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล

2,536 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:10 หน้า : 28/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการชุมชนปลอดขยะ และรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน

97,210 0 0 100 % 100,000

โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้
บริโภคเทศบาลตําบลวังกะ

0 10,535 0 100 % 40,000

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
เทศบาลตําบลวังกะ

0 450 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา

0 0 92,850 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล 0 54,960 0 100 % 60,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

82,450 56,450 8,270 1,109.19 % 100,000

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบําบัดน้ําเสียในชุมชน
และสถานประกอบการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสร้างขยะให้มีมูลค่าและให้ความรู้
เรื่องการกําจัดขยะในครัวเรือน

1,205 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ฯ

0 58,900 60,000 0 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

50,400 0 0 0 % 0

โครงการหน้าบ้านน่ามอง 12,450 450 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาล 
แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล 

18,665 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 264,916 190,545 351,120 570,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,000 29,700 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,250 2,460 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 87,250 32,160 340,000 110,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 0 38,000 0 % 38,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 38,000 38,000
รวมงบดําเนินงาน 411,966 258,705 1,015,120 1,006,580

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด 0 0 0 100 % 5,000

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
สําหรับงานสํานักงาน

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 6,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800va 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,800 0 16,000
รวมงบลงทุน 0 38,800 0 16,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข การพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,778,966 2,685,505 3,494,720 3,784,740
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,778,966 2,685,505 3,494,720 3,784,740

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 947,320 841,380 2,091,600 2.55 % 2,145,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

25,800 9,000 100,200 0 % 100,200

เงินประจําตําแหน่ง 16,800 0 67,200 0 % 67,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 822,240 761,640 855,600 9.54 % 937,200
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 80,280 67,860 52,400 -17.56 % 43,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,892,440 1,679,880 3,167,000 3,292,800
รวมงบบุคลากร 1,892,440 1,679,880 3,167,000 3,292,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 127,366.6 275,600 -39.24 % 167,450

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 127,366.6 325,600 177,450
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,108,171.65 1,099,432.96 2,010,000 24.88 % 2,510,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง

0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

40,300 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชนประชาชนเพื่อ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

17,135 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,330 49,388.32 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,187,936.65 1,148,821.28 2,210,000 2,610,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,492 13,254 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 288,584.35 221,089.82 500,000 -40 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 83,200 84,100 150,000 0 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,900 56,450 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,100 4,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,595 40,815 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 517,871.35 420,208.82 900,000 650,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 5,553.3 5,323.79 12,000 -33.33 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,553.3 5,323.79 12,000 8,000
รวมงบดําเนินงาน 1,736,361.3 1,701,720.49 3,447,600 3,445,450

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 16,800 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 6,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา ปัมมัลติสเตจ 0 0 480,000 -100 % 0

มอเตอร์ 2 POLE แบบประสิทธิภาพสูง
ขนาด 60 แรงม้า และขนาด
75 แรงม้า   

0 280,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็ก 8,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

57,000 164,000 500,000 0 % 500,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 65,000 467,600 980,000 500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างบ้านพักสําหรับข้าราชการ เทศบาล
ตําบลวังกะ

0 0 3,500,000 -100 % 0

ก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ําดิบ พร้อมจัดหา
ติดตั้งปัมน้ําพร้อมมอเตอร์2ชุด และปรับ
ปรุงระบบสูบน้ําดิบ ปรับปรุงระบบท่อสูบน้ํา
ดิบและระบบไฟฟ้า

0 0 4,600,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ 10

0 473,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 
พร้อมบ่อดักขยะและบ่อดักไขมัน หมู่ที่ 2 
บ้านวังกะ (ดงสักแยกขวา) 

171,600 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาชุมชนหลังวัดศรีสุวรรณเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

0 0 1,000,000 -100 % 0

ซ่อมแซมปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลวังกะ

0 0 212,000 -100 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

914,600 998,200 1,000,000 0 % 1,000,000
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างฯ

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,086,200 1,471,200 10,812,000 1,000,000
รวมงบลงทุน 1,151,200 1,938,800 11,792,000 1,500,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,780,001.3 5,320,400.49 18,406,600 8,238,250
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 100,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 42,444.76 32,391.04 300,000 -66.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 42,444.76 32,391.04 300,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 42,444.76 32,391.04 400,000 150,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณใต้สะพานพระศรี
สุวรรณคีรี

0 0 350,000 -100 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนนริมน้ํา ซอย2 
แยกขวามือ

0 0 750,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยต้น
ผึ้งแยกซ้ายมือ

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารธนาคารขยะ (ก่อ
สร้างด้านหลัง ผสอ.) 

200,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 1,400,000 0
รวมงบลงทุน 200,000 0 1,400,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 242,444.76 32,391.04 1,800,000 150,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,751,612.91 1,594,983 1,800,000 11.11 % 2,000,000

รวมค่าใช้สอย 1,751,612.91 1,594,983 1,800,000 2,000,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 3,100 6,125.75 200,000 -75 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 3,100 6,125.75 200,000 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 708,804 539,497.08 800,000 0 % 800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 708,804 539,497.08 800,000 800,000
รวมงบดําเนินงาน 2,463,516.91 2,140,605.83 2,800,000 2,850,000

รวมงานสวนสาธารณะ 2,463,516.91 2,140,605.83 2,800,000 2,850,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่า
จ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรอง
แบบ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบ
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

0 0 0 100 % 500,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 46,330 54,430 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 46,330 54,430 100,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 43,331.41 40,000 50,000 0 % 50,000
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 795,355 741,325 1,000,000 0 % 1,000,000

วัสดุอื่น 99,000 90,000 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 937,686.41 871,325 1,150,000 1,150,000
รวมงบดําเนินงาน 984,016.41 925,755 1,250,000 1,750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย

0 0 2,400,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

89,420 209,259.14 250,000 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 89,420 209,259.14 2,650,000 250,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 89,420 209,259.14 3,150,000 250,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,073,436.41 1,135,014.14 4,400,000 2,000,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,559,399.38 8,628,411.5 27,406,600 13,238,250

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 180,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 180,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําประชาคมและแผนชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี 0 0 10,680 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 6,020 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

0 0 4,950 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 31,650 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 211,650 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 231,650 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําประชาคม และแผนชุมชน 680 1,180 0 100 % 10,000

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี 7,390 10,000 0 100 % 20,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 9,380 26,230 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯลฯ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
และศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและศึกษา
ดูงาน

463,560 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านสวัสดิการและสังคม 
นอกสถานที่

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 5,500 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ 

12,860 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

0 15,800 0 100 % 30,000

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ด้อย
โอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

4,350 5,850 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลตําบลวังกะ

0 0 0 100 % 24,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตําบลวังกะ

0 23,965 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขต
เทศบาล

62,568 17,434 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:10 หน้า : 44/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมค่าใช้สอย 560,788 105,959 0 434,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 560,788 105,959 0 564,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 580,788 125,959 0 584,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,788 125,959 231,650 584,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการ “ชวนลูกจูงหลาน สวดมนต์ข้ามปี 
ส่งเสริมสัมพันธ์ดีๆ ในครอบครัว
และชุมชน”

0 1,850 1,350 270.37 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 
กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิรากรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

0 6,120 0 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม 

25,260 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม)

0 6,120 24,000 25 % 30,000
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9

35,915 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  (เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน)

0 4,590 8,000 525 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร

1,900 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 4,500 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 21,080 19,420 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธี 648,817.35 73,440 0 100 % 200,000

โครงการแต่งกายชุดประจําถิ่นทุกวันศุกร์ 
เทศบาลตําบลวังกะ

0 1,980 0 100 % 5,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และ
ส่งเสริมความสมานฉันท์

71,000 180,000 0 100 % 100,000
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โครงการวันปิยมหาราช 1,000 1,000 1,000 400 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 804,972.35 299,020 34,350 595,000
รวมงบดําเนินงาน 804,972.35 299,020 34,350 595,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

804,972.35 299,020 34,350 595,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ (กีฬา 
ศพด.) 

11,360 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ 0 80,000 80,000 -87.5 % 10,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
เทศบาลตําบลวังกะ ฯลฯ

0 176,720 247,824 -19.3 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลวังกะ ฯลฯ 

103,573 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสาน
สัมพันธ์  

80,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัย
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ 0 80,920 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 194,933 337,640 327,824 340,000
รวมงบดําเนินงาน 194,933 337,640 327,824 340,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 194,933 337,640 327,824 340,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 14,378 6,100 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า

21,860 17,680 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์

30,000 30,000 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
(ประเพณีลอยกระทง)

0 97,755 0 100 % 100,000
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โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
(ประเพณีลอยกระทง) 

72,745 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
(ประเพณีสงกรานต์)

37,101 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวันมาฆบูชา 373 366 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวันวิสาขบูชา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวัน
อาสาฬหบูชา

0 595 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 176,457 152,496 0 285,000
รวมงบดําเนินงาน 176,457 152,496 0 285,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 176,457 152,496 0 285,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวรองรับท้องถิ่น 4.0 
ใน อ.สังขละบุรี 

78,800 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวรองรับท้องถิ่น 4.0 
ในอําเภอสังขละบุรี

0 0 0 100 % 100,000

โครงการเทศกาลอาหาร5เชื้อชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการวันของดีเมืองสังขละบุรี 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (ถนน
คนเดิน เทศบาลตําบลวังกะ) 

0 191,025 130,525 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนน
สายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ

0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว(ถนน
คนเดิน เทศบาลตําบลวังกะ) 

104,900 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวถนน
สายวัฒนธรรมชาวไทย-รามัญ

19,600 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว 0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว 97,750 0 0 0 % 0

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 7,450 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 308,500 191,025 130,525 780,000
รวมงบดําเนินงาน 308,500 191,025 130,525 780,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 308,500 191,025 130,525 780,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,484,862.35 980,181 492,699 2,000,000

รวมทุกแผนงาน 52,689,802.8 50,788,295.43 93,366,335 93,377,700
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลวังกะ

อําเภอสังขละบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 93,377,700 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,718,000 บาท
งบกลาง รวม 8,718,000 บาท

งบกลาง รวม 8,718,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง โดยส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างรวมค่าครองชีพโดยประมาณทั้งป สําหรับ
ปงบประมาณ 2565
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตําบลวังกะ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด  
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,430,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2552 
(จํานวน 449 คน  เป็นเงิน  3,430,800.-บาท )
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,322,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพความพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
กําหนด โดยได้มาแสดงความจํานงการขอขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการไว้กับเทศบาล
(จํานวน 134 คน  เป็นเงิน  1,322,400.-บาท )
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 (จํานวน 2 คนๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 12,000
.- บาท)
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2564
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 1,182,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นการส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือ มท.ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545(การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย)
-หนังสือ มท. 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 (ซักซ้อม
แนวทางใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยฯ)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
สํานักปลัดเทศบาล
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรของตํารวจ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท.0407/ว 1005  ลงวันที่ 31 ก.ค. 2532 โดยจ่าย
จากค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญานไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสาหลัก
จราจร  ป้ายชะลอความเร็ว เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,781,700 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายฯ ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับทั้งสิ้นใน
ปงบประมาณ 2565 (ยกเว้นเงินผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล) ประมาณการรายรับจริง 93,377,700.-บาท หักเงินอุด
หนุน 33,987,700.-บาท หักเงินผู้อุทิศให้ - บาท คงเหลือยอด
เงิน 59,390,000.-บาท ที่มาคํานวน เมื่อคํานวณร้อยละสาม
แล้ว เป็นเงิน 1,781,700 บาท เป็นยอดที่นํามาตั้งจ่าย         
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0808.5/ว3466 ลงวันที่ 29
 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หนังสือที่กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว.31 ลว. 21
 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564.
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 104,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว 2789 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดย
ตั้งจ่ายในอัตราละเศษหนึ่งส่วนหก
ตามข้อบังคับสันนิบาตฯในอัตราร้อยละ 0.00167  ของรายรับจริง
ในปที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท ซึ่งในปงบ
ประมาณ 2563 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไปทั้ง
สิ้น 61,975,925.52 บาท เมื่อคิดคํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.00167 แล้วเป็นเงิน 103,499.80 บาท เป็นยอดที่นํามาตั้ง
จ่าย 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายของอปท.เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ
.ศ.2555
-ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
 บทที่ 2 ค่าธรรมเนียมและค่าบํารุง ฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 33,319,800 บาท

งบบุคลากร รวม 11,044,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง จําแนกรายละเอียด ดังนี้
-นายกเทศมนตรี เดือนละ  30,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  360,000.- บาท 
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 16,500
.- บาท/คน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 396,000.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)           
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ.2557และ
หนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง จําแนกรายละเอียด ดังนี้
-นายกเทศมนตรี เดือนละ  8,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  96,000.- บาท 
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 6,000
.-บาท/คน จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  144,000.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง จําแนกรายละเอียด ดังนี้
-ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ  8,000
.-บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน  96,000.- บาท 
-ค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน เดือนละ 6,000.-บาท/คน จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน  144,000.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และค่าตอบ
แทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่)พ.ศ
.2557และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง จําแนกรายละเอียด ดังนี้
 -เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 10,500.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  126,000.- บาท 
 -เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือน
ละ 7,500.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง จําแนก
รายละเอียด ดังนี้                 
 (1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500
.-บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 198,000.-บาท
 (2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500
.-บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 162,000.-บาท   
 (3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,500.-บาทต่อ
คน จํานวน 10 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,260,000
.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,972,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,691,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา และอัตราว่าง จํานวน 7 อัตรา   ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 254,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของนักบริหารงาน
ท้องถิ่น จํานวน 3 ราย 
    -ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000  บาท
    -รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง  เดือนละ 5,600
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200  บาท
    -หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
กลาง เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน  67,200
  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
      -เจ้าพนักงานทะเบียนฯ เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท
       -เจ้าพนักงานธุรการ  เดือนละ 1,000 บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 12,000  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 296,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของนักบริหารงาน
ท้องถิ่น จํานวน 3 ราย และ นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 3 ราย
-ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 84,000  บาท
-รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง  เดือนละ 5,600
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 67,200  บาท
-รองปลัดเทศบาลฯ ระดับต้น  เดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
-หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ อํานวยการท้องถิ่น ระดับ
กลาง เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน  67,200
  บาท
-หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
-หัวหน้าฝ่ายปกครอง อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น เดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,627,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รวมจํานวน 11 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
   -ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
 -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จํานวน 1 อัตรา
 -ผู้ช่วยนิติกร  จํานวน 1 อัตรา
 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา
 -คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง จํานวน 8 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จํานวน 1 อัตรา
  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา
  -คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 8,049,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 788,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 621,300 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   - ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มาปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 11,000
.-บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้
จํานวน  580,300.- บาท          
    - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผล
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งานพนักงาน/ข้าราชการ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานตามกฎหมายกําหนด ฯ ตั้ง
ไว้  30,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2558 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ในคณะ
กรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสอบ
สวนวินัยและคณะกรรมการต่างๆที่กฎหมายกําหนด ซึ่งได้รับค่า
ตอบแทนประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมเป็นรายครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี และ
พนักงานเทศบาล  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าเล่าเรียน 
6)หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษา
บุตร 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน ที9่
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และ
ค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 5,776,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,826,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัยงานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้า และ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมิน
ผล งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบควบคุมการก่อ
สร้าง  ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ งานซ่อม
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บํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความชํานาญ
มากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจํา
เป็น
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานที่ได้รับ
อนุญาตไปอบรมสัมมนา
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4 ) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 260,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็น เป็นต้น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้อง โดยสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ ในกรณีกระทรวง
การคลังไม่ได้กําหนด ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจํา
เป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่น
หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร สําหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น หรือบุคคลภาย
นอก ที่เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ หรือผู้เข้าร่วมแถลง
ข่าว หรือมอบสิ่งของหรือบริจาคสิ่งของให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังกําหนดให้ส่วน
ราชการ ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดให้ สามารถเบิก
จ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ
ดําเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าจ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) การ
เลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา (สว.) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลงวังกะและสมาชิก
สภาเทศบาล
ตําบลวังกะ และการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.1 โครงการที่ 1 หน้า 74   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร ของคณะ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559       

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 11 หน้า 70

โครงการเทศบาลน่าอยู่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.1 โครงการที่ 1 หน้า 51
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลวังกะ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมฯ ค่าวัสดุต่างๆตาม
โครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรมค่าที่
พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่า
ของที่ระลึก ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 3 หน้า 69  

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 9 หน้า 70

โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.1 โครงการที่ 2 หน้าที่ 75
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิก
สภาท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 5 หน้า 69

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
เทศบาลตําบล
วังกะ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 6 หน้า 69    

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ
.2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 8 หน้า 70   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถ
ยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 945,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็กฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆตามความจําเป็นฯลฯ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟวส์เทปพันสายไฟฟ้าสาย
ไฟฟ้าฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่สิ่งของที่เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือ ค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลําโพง ฮอร์น
ลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด สายยางฉีด
น้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุ
งานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อันได้แก่ วัสดุ
คงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:11:23 หน้า : 28/127



เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้ง
เตือนแบบล็อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงและภาพ ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารการเผยแพร่ผลดําเนินงาน ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดประเภท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลและสนามกีฬาเทศบาล ค่าไฟฟ้า กล้องวงจร
ปด (CCTV) ,ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตําบลวังกะ ค่าไฟฟ้าเสียงตาม
สายเทศบาลตําบลวังกะ ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตําบลวังกะ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน และค่า
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ในงานของกิจการเทศบาล รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ซึ่งใช้ในกิจการของ
เทศบาล เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  1) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 14,195,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,195,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะขาว จํานวน 20 ตัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาว จํานวน 20 ตัว  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24 โครงการลําดับ
ที่ ....16... 
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พัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 2 ตัว  จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24 โครงการลําดับ
ที่ ....15... 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
    2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
    3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้า ต่อนาที(ppm) หรือ 10.2  ภาพต่อนาที (ipm)  ฯ
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง เกณฑ์ราคา-กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่  23    โครงการลําดับ
ที่....11..... 
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โครงการพัฒนาระบบเมืองด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ เทศบาล
ตําบลวังกะ (Governance "Wangka")

จํานวน 11,406,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ
เมืองด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ อาทิเช่น จัดทําระบบบริหาร
งานการคลัง จัดทําระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จัดทําระบบ
การขออนุญาตก่อสร้าง จัดทําระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะ จัดทํา
ระบบสําหรับผู้บริหาร จัดทําระบบการให้บริการผ่านระบบปัญญา
ประดิษฐ์(Chatbot) จัดทําระบบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการที่ 5 หน้าที่ 7

โครงการพัฒนาระบบเมืองด้านพลเมืองอัจฉริยะ เทศบาลตําบลวังกะ 
(Smart People "Wangka")

จํานวน 2,525,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบ
เมืองด้านพลเมืองอัจฉริยะ อาทิ เช่น ระบบในการตรวจสอบสิทธิ
ต่างๆและเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่น และระบบ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็นสําหรับโครงการนี้
- เป็นไปตามแผนพัฒฯาท้องถิ่น( 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการที่ 2 หน้าที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหาย(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง เพื่อเป็นผู้
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้สํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ ฯลฯ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

งานบริหารงานคลัง รวม 4,214,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,358,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,358,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,106,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3
 อัตรา และอัตราว่าง จํานวน 6 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3 /ว293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) ฯ
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงิน
ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่ง ประกอบด้วย
 -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.       จํานวน 1 อัตรา 
 -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.              จํานวน 1 อัตรา

-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา   
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ ระดับต้น จํานวน 1 ราย เดือน
ละ 1,500.-บาท/คน  จํานวน  12  เดือน
2.ผู้อํานวยการกองคลังฯ ระดับต้น เดือนละ 3,500
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน (อัตราว่าง) 
เป็นไปตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1)ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ2์564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
4)อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 763,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 131,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 101,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัตินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลที่เดินทางไป
ประชุมอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 2 หน้า 68 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.1 โครงการที่ 4 หน้า 69
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถ
ยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ฯลฯ และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบความ
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานัก
งาน รายละเอียดประเภทวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อันได้แก่ วัสดุ
คงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เติม จารบี ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ รายละเอียด
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้ง
เตือนแบบล็อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงและภาพ ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารการเผยแพร่ผลดําเนินงาน ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดประเภท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 287,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 1
 หมายเลข ในระยะเวลา 12 เดือน  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 92,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 ตาม
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 21 โครงการลําดับที่ ....3... 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 21 โครงการลําดับ
ที่ ....1... 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 ตัว

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 1 ตัว   จัดซื้อตามประกาศกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 22 โครงการลําดับ
ที่ ....4... 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA จํานวน 1
 ตัว  จัดซื้อตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 21 โครงการลําดับ
ที่ ....2...  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,387,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,808,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,808,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 597,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจํานวน 2
 อัตรา (อัตราว่าง)ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อน
ระดับของพนักงาน   เทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6 ) ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนัก
งาน พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3 /ว293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ฯ
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ประกอบด้วย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จํานวน 2
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,078,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -พนักงานดับเพลิง  จํานวน 2 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
   -พนักงานประจํารถดับเพลิง  จํานวน 7 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ2์564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -พนักงานดับเพลิง  จํานวน 2 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
   -พนักงานประจํารถดับเพลิง  จํานวน 7 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

งบดําเนินงาน รวม 1,463,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 89,900 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือซักซ้อม ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
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เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าป่วยการอื่นตามระเบียบ แก่
สมาชิก อปพร.
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) (ค่าเบี้ยเลี้ยง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
2) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชี
กลางด่วนที่สุด ที่กค. 0422.3/ว257ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 399,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถยนต์ของทาง
ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด

โครงการเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4แผนงาน
ที่ 4.2 โครงการที่ 2 หน้าที่ 76
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
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โครงการตั้งจุดตรวจปใหม่และจุดบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1แผนงาน
ที่ 1.3 โครงการที่ 1หน้าที่ 50
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

โครงการตั้งจุดตรวจวันสงกรานต์และจุดบริการ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ตลอด
จนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1แผนงาน
ที่ 1.3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 50
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลวังกะ

จํานวน 100,000 บาท

ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน
ที่ 4.2 โครงการที่ 3 
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตําบลวังกะ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าโล่รางวัล ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงาน
ที่ 4.2 โครงการที่ 1 หน้าที่ 76
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4แผนงาน
ที่ 4.2 โครงการที่ 3 หน้าที่ 76
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 รายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถ
ยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม 955,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ฯลฯ และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบความ
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานัก
งาน รายละเอียดประเภทวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร แผงแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด สายยางฉีด
น้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน  อาหารเสริมนม วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ และสิ่งของที่
จัดเป็นสําหรับวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อันได้แก่ วัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ สว่านมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์  สี ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุก่อ
สร้าง รายละเอียดประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อันได้แก่ วัสดุ
คงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เติม จารบี ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ รายละเอียด
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อัน
ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  ที่วางกรวยแก้ว ชุดเครื่องมือผ่า
ตัด กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope)เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  สําลี ผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สาย
ยาง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้
ครั้งเดียว) ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายละเอียดประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น  สปริงเกลอร์ จอบหมุน จอบพรวน เครื่องดักแมลง มีด
ตัดต้นไม้ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หัวกะโหลกดูด
น้ํา ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุการเกษตร รายละเอียด
ประเภทวัสดุการเกษตรหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น  เครื่องแบบ/ชุดปฎิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ต่างๆ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับ
เพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม่รวม
ถังออกซิเจน) ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  วุฒิบัตร อปพร. บตรประ
จํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุเครื่องแต่งกาย รายละเอียดประเภทวัสดุเครื่องแต่ง
กาย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น  วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)ท่อสายส่งน้ํา สาย
ดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่นสายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และสิ่งของที่จัด
เป็นสําหรับวัสดุดับเพลิง รายละเอียดประเภทวัสดุดับ
เพลิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง อันได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  บัน
ไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุดับเพลิง รายละเอียดประเภทวัสดุดับเพลิง หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น  สัญญานไฟกระพริบ สัญญานไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์(แบบ
พลาสติก)ป้ายไฟหยุดจราจร แผ่นป้ายจราจร ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถ หรือยานพาหนะ ฯลฯ และสิ่งของที่จัด
เป็นสําหรับวัสดุจราจร รายละเอียดประเภทวัสดุจราจร หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ อันได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  มิเตอร์
น้ํา – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับ
วัสดุอื่นๆ รายละเอียดประเภทวัสดุอื่นๆหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเจียไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24 โครงการลําดับ
ที่ ....13... 
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ปืนยิงแม็กไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปืนยิงแม็กซ์ไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24 โครงการลําดับ
ที่ ....14... 

สว่านโรตารี่ไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ไฟฟ้า จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 24 โครงการลําดับ
ที่ ....12... 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหาย (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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งานเทศกิจ รวม 322,800 บาท
งบบุคลากร รวม 322,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 322,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จํานวน 1
 อัตรา
1.เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3 /ว293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ฯ
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ หรือพรักงานส่วนท้อง
ถิ่น ประกอบด้วย
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,628,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,916,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,916,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,734,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1/2
 จํานวน  10 อัตรา และเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา
-ครู ค.ศ.2  จํานวน 5 อัตรา
-ครู ค.ศ.1  จํานวน 5 อัตรา
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จํานวน 1 อัตรา
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จํานวน  1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3 /ว293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ฯ
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9 /ว25 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับ ข้า
ราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มี ใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ 
4.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงนเพิ่มค่าครองชีพแก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา
  -เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับครูระดับชํานาญการ (ค.ศ.2
) อัตราเดือนละ 3,500 บาท/คน  จํานวน 5 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9 /ว25 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับ ข้า
ราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มี ใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2558 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) จํานวน 13 อัตรา
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 อัตรา
   -ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
   -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  9 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
   -ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 207,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง  จํานวน 11 อัตรา
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
   -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  9 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
   -ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:11:23 หน้า : 67/127



งบดําเนินงาน รวม 676,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 476,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 376,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือซักซ้อม ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ2์559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 โครงการที่ 3 หน้าที่ 52
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 
และกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 โครงการที่ 1 หน้าที่ 52
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด สายยางฉีด
น้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน  อาหารเสริมนม วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ และสิ่งของที่
จัดเป็นสําหรับวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 36,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 1 ตัว  จัดซื้อตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 ตาม
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่   22  โครงการลําดับที่ ....5....  
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จํานวน 1 ตัว   จัดซื้อตามประกาศกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3
 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 22 โครงการลําดับที่ .....7......  

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA จํานวน 1
 ตัว  จัดซื้อตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3
 ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้าที2่2 โครงการลําดับที่ ....6.....  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,179,210 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,170,610 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,125,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการโตไปไม่โกง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ  จํานวน  3,000
.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2
โครงการที่ 4 หน้าที่ 52

โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นต้องจ่าย
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน  4,000.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2
โครงการที่ 11 หน้าที่ 54

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯส่งเสริมไอโอดีน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย โดยแยกเป็น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ  จํานวน 5,000.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 
โครงการที่ 15 หน้าที่ 54 
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โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย โดยแยกเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ  จํานวน 5,000.-บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม     จํานวน  3,000.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 
โครงการที่ 21 หน้าที่ 55

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,093,750 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน (อัตรา 1,700
 บาท/ป)จํานวน 425,000.-บาทโดยแยกเป็น  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 153 คนๆ
ละ 850.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็น
เงิน  260,100.-บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 97 คนๆละ 850
.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน 164,900
.-บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 โครงการที่ 7 หน้าที่ 53 
2) ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)จํานวน  50,000
.-บาทโดยแยกเป็น        
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 153 คนๆ
ละ 100.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็น
เงิน  30,600.-บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 97 คนๆละ 100
.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  19,400
.-บาท  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 โครงการที่ 8 หน้าที่ 53 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200
 บาท/ป) จํานวน  50,000.-บาทโดยแยกเป็น        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 153 คนๆ
ละ 100.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็น
เงิน  30,600.-บาท 
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 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 97 คนๆละ 100
.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  19,400
.-บาท  
 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ป) 
จํานวน 75,000.-บาท โดยแยกเป็น        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 153 คนๆ
ละ 150.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็น
เงิน  45,900.-บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 97 คนๆละ 150
.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  29,100
.-บาท  
 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อัตราคนละ 430
 บาท/ป)จํานวน  107,500.-บาทโดยแยกเป็น        
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 153 คนๆ
ละ 215.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็น
เงิน  65,790.-บาท 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 97 คนๆละ 215
.-บาท/ภาคเรียนจํานวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  41,710
.-บาท  
6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน      
จํานวน   1,286,250 .-บาทจํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564  โดยแยกเป็น          
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 245 วัน อัตรา
คนละ 21 บาทจํานวน 153 คน   เป็นเงิน   787,185.-บาท 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดวังก์วิเวการามจํานวน 245 วัน อัตรา คน
ละ 21 บาท 
จํานวน 97 คน   เป็นเงิน   499,065.-บาท
7)  เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน    100,000.-บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศพด.) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย  
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 3,000
.-บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม         จํานวน 3,000
.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 
โครงการที่ 16 หน้าที่ 55

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จํานวน 2,500.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 
โครงการที่ 19 หน้าที่ 55

โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่ายโดยแยกเป็น 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ  จํานวน  3,000.-บาท
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2
โครงการที่ 2 หน้าที่ 52
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ค่าวัสดุ รวม 5,045,360 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,045,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
  มิถุนายน  2564 โดยแยกเป็น        
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 260 วัน อัตรา
คนละ 7.37 บาท จํานวน 153 คน  เป็นเงิน 293,179.- บาท  
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม  จํานวน 260
 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท จํานวน 97 คน  เป็นเงิน 185,871
.-บาท      
3.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จํานวน  260  วัน  อัตรา คน
ละ 7.37 บาท 
จํานวน 1,619 คน  เป็นเงิน 3,102,328.-บาท
4.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจํานวน  260  วัน  อัตรา  คน
ละ 7.37  บาท  
จํานวน 764 คน  เป็นเงิน  1,463,977.-บาท
รวมทั้งหมด 5,045,360.-บาท เทศบาลจึงตั้งงบประมาณ
ไว้ 5,045,360.-บาท     
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 
โครงการที่ 26 หน้าที่ 57 
- เป็นไปตามตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) หรือหนังสืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท  รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,008,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,008,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 10,008,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ  จํานวน   10,008,600.-บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแยกเป็น 
1. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จํานวน 200วัน x อัตราคนละ 21
 บาท x 1,619 คน (จัดสรร 100% )  เป็นเงิน 6,799,800.-บาท 
2. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจํานวน 200 วัน x อัตรา คนละ 21
 บาท x 764 คน (จัดสรร 100%) เป็นเงิน  3,208,800.-บาท   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.2 โครงการที่ 25 หน้าที่ 56 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่
 ) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7
 สิงหาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที8่ กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกําหนด
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,784,740 บาท

งบบุคลากร รวม 2,702,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,702,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3 /ว293 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ฯ
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล ในตําแหน่งพนักงานขับ
รถขยะ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล ในตําแหน่ง
พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จํานวน  16 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 16 อัตรา
   -คนงานทั่วไป จํานวน 16 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 และหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 468,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม
สําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับลูกจ้างประจําเทศบาล ในตําแหน่ง
พนักงานขับรถขยะ 
   จํานวน 16 อัตรา
     -พนักงานจ้างทั่วไป         จํานวน 16 อัตรา   
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก
.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 (ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลของ อปท.)
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564

งบดําเนินงาน รวม 1,006,580 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 288,580 บาท
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 228,580 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  228,580
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล พนักงาน   จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 25572) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสุขาภิบาล   เพื่อจ่าย
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคลากรสาธารณ
สุข เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอื่นและสัตวแพทย์ที่ไปช่วยทําการตรวจสัตว์ และซาก
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล เป็นการชั่วคราว 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว3617 ลงวันที่ 6
 ธันวาคม 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถยนต์ของทาง
ราชการ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราช
อาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลง
ทะเบียน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆตามความจําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

โครงการชุมชนปลอดขยะ และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ การศึกษาดูงาน ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานที่ 5.5 โครงการที่ 3 หน้าที่ 101

โครงการตลาดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเทศบาลตําบลวัง
กะ

จํานวน 40,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตาม
โครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานที่ 5.5 โครงการที่ 5 หน้าที่ 102
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โครงการป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 1   

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 โครงการที่ 1 หน้าที่ 63

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 โครงการที่ 2 หน้าที่ 63

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 โครงการที่ 6หน้าที่ 64

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียในชุมชน
และสถานประกอบการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผน
งานที่ 5.5 โครงการที่ 4 หน้าที่ 101
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ฯ

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้
- สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ เพื่อจัด
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจํานวนประชากร
สุนัข/แมว จากการสํารวจของ อปท.ฯ
- สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ จากการสํารวจของ อปท
.ที่ส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตัวละ 6 บาทต่อป (สํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)  
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามบัญชีแก้ไข
แผนฯ ครั้งที่ 1/2562 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการ
ที่ 5 หน้าที่ 64
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน2564 (ซักซ้อมแนวทางการทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท.)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาล
ที่ชํารุดเสียหายยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถ
ยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภท รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อัน
ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  ที่วางกรวยแก้ว ชุดเครื่องมือผ่า
ตัด กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope)เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  สําลี ผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สาย
ยาง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้
ครั้งเดียว) ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายละเอียดประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้ง
เตือนแบบล็อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงและภาพ ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารการเผยแพร่ผลดําเนินงาน ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดประเภท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:11:24 หน้า : 89/127



ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับปัมน้ําบริเวณสวนหย่อม และ
เตาเผาขยะ ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ
ดิจิตอล  จํานวน 2 ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 ตาม
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 23 โครงการลําดับที่ ....9... 

เครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด  จํานวน 2
 ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 ตาม
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 23 โครงการลําดับที่ ....10... 
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เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบดิจิตอล  จํานวน 2
 ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3 ตาม
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 23 โครงการลําดับที่ ....8... 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณ
สุข การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 3 ชุมชน ชุมชน
ละ 20,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขฯ 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.4 โครงการที่ 1 หน้าที่ 63
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน2564 (ซักซ้อมแนวทางการทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท.)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,238,250 บาท

งบบุคลากร รวม 3,292,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,292,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 6
 อัตรา อัตราว่าง จํานวน3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน   จํานวน  67,200.-  บาท
      -ผู้อํานวยการกองช่าง ฯ ระดับกลาง  ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน12 เดือน จํานวน 1 ราย
(2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ราย
เดือน    จํานวน 9,000.- บาท
      -นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน  ในอัตราเดือนละ 750
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 ราย
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ   จํานวน  24,000.- บาท
      -นายช่างโยธา ปก/ชก. เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน24,000  บาท
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด

วันที่พิมพ์ : 18/10/2564  09:11:24 หน้า : 93/127



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงาน
เทศบาล จํานวน 1 ราย 
    -ผู้อํานวยการกองช่าง ฯ ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600
 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 ราย
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที1่7 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 937,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รวมจํานวน 6 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
   -พนักงานขับรถยนต์          จํานวน 1 อัตรา
   -ผู้ช่วยวิศวกรโยธา            จํานวน 1 อัตรา
   -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า               จํานวน 1 อัตรา 
   -ผู้ช่วยช่างโยธา                จํานวน 1 อัตรา
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา   
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
   -คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน 2 อัตรา
   -พนักงานขับรถยนต์         จํานวน 1 อัตรา 
   -ผู้ช่วยช่างโยธา               จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา   
   -คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้
1. เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
2.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ2์558
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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งบดําเนินงาน รวม 3,445,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,450 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 167,450 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน   167,450
.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป   เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน   เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุดที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่าเล่า
เรียน หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การ
ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลง
วัน ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 2,610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,510,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก  ค่าจ้างเหมาจัดทําผังเมืองรวม ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ฯลฯ และ บริการ
อื่นของเทศบาล ฯลฯ   ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัยรถยนต์ของ
ทางราชการ   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล
และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที4่) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนด
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด ฯลฯ และวัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบความ
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานัก
งาน รายละเอียดประเภทวัสดุสํานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร แผงแสดงวงจร
ต่างๆ ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียด
ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อันได้แก่ วัสดุ
คงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุประกอบ
และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ ครัช พวงมาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เติม จารบี ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ รายละเอียด
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้ง
เตือนแบบล็อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น พู่กัน สี เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงและภาพ ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เอกสารการเผยแพร่ผลดําเนินงาน ฯลฯ และสิ่งของ
ที่จัดเป็นสําหรับวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดประเภท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็น
สําหรับวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 1
 หมายเลข ในระยะเวลา 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหาย (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพื่อ
บํารุงรักษาโครงสร้างของที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของ
เทศบาล)  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
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ใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น งานรักษาความ
ปลอดภัยงานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและ
สวนหย่อมงานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมิน
ผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลงานสํารวจออกแบบควบคุมการก่อ
สร้าง งานซ่อมบํารุงยานพาหนะงานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม
ความจําเป็น
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานที่ได้รับ
อนุญาตไปอบรมสัมมนา
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)ค่า
จ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดทําคู่มือการติดต่อ
ราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
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การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อันได้แก่ วัสดุคงทน เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ สว่านมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์  สี ทราย ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุก่อ
สร้าง รายละเอียดประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสวนสาธารณะ รวม 2,850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,850,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาดูแลสวน
สาธารณะ สนามกีฬา ทําความสะอาดสํานักงาน  งานรักษาความ
ปลอดภัยงานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและ
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สวนหย่อมงานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมิน
ผล งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลงานสํารวจออกแบบควบคุมการก่อ
สร้าง งานซ่อมบํารุงยานพาหนะงานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่กี่ยวข้องตาม
ความจําเป็น
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานที่ได้รับ
อนุญาตไปอบรมสัมมนา
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณา และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ)ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดทําคู่มือ
การติดต่อราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น  สปริงเกลอร์ จอบหมุน จอบพรวน เครื่องดักแมลง มีด
ตัดต้นไม้ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น หัวกะโหลกดูด
น้ํา ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุการเกษตร รายละเอียด
ประเภทวัสดุการเกษตรหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับปัมน้ําบริเวณสวนหย่อม และ
เตาเผาขยะ ไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,750,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
ออกแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร งานรักษาความ
ปลอดภัยงานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและ
สวนหย่อมงานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล
งานจัดทําคําแปลงานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อประชา
สัมพันธ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนา ระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลงานสํารวจออกแบบควบคุมการก่อ
สร้าง งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความ
ชํานาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานที่ได้รับ
อนุญาตไปอบรมสัมมนา
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูลค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ)ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดทําคู่มือ
การติดต่อราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4 ) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ2์563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบกําหนดที่จัดให้อยู่ในประเภท
รายจ่ายนี้
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ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อันได้แก่ วัสดุคง
ทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด สายยางฉีด
น้ํา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน  อาหารเสริมนม วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ และสิ่งของที่
จัดเป็นสําหรับวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดประเภทวัสดุงาน
บ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เติม จารบี ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ รายละเอียด
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ อันได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  มิเตอร์
น้ํา – ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด-ปดแก๊ส ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น  อุปกรณ์บังคับสัตว์ ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ ฯลฯ และ
สิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุอื่นๆ รายละเอียดประเภทวัสดุอื่นๆ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ
เทศบาลที่ชํารุดเสียหาย 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 584,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาสาสมัครบริบาล  จํานวน 2 คนๆ
ละ5,000  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน    
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ
. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.2 โครงการที่ 1 หน้าที่ 72

โครงการจัดทําประชาคม และแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ตลอดจนรายจ่าย
อื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.2 โครงการที่ 2หน้าที่ 72

โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 3 หน้าที่ 60

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.2 โครงการที่ 4 หน้าที่ 72
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 8 หน้าที่ 61

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดู
งาน ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าที่พัก ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก  ค่าโล่
รางวัล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 1 หน้าที่ 60

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส
และศึกษาดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 5 หน้าที่ 61

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการ
และสังคม 
นอกสถานที่

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.2 โครงการที่ 3 หน้าที่ 72
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.4 โครงการที่ 1 หน้าที่ 81

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.4 โครงการที่ 2 หน้าที่ 81

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 10 หน้าที่ 62

โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 7 หน้าที่ 61

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาล
ตําบลวังกะ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 9 หน้าที่ 62
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โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 6 หน้าที่ 61

โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ โดยอบรมส่งเสริมอาชีพใน
ท้องถิ่น ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 60

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อัน
ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น  ที่วางกรวยแก้ว ชุดเครื่องมือผ่า
ตัด กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope)เปลหามคน
ไข้ เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้) เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  สําลี ผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สาย
ยาง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้
ครั้งเดียว) ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นสําหรับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายละเอียดประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5426 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 6192
  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผน
งานที่ 3.2 โครงการที่ 5 หน้าที่ 73
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 595,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ “ชวนลูกจูงหลาน สวดมนต์ข้ามป ส่งเสริมสัมพันธ์ดีๆ ใน
ครอบครัว
และชุมชน”

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 7 หน้า 49

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรากรณ พระ
วชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่มค่าพลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือการ
แสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ใน
การจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียง จ้างเหมาเวที ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 1 หน้าที่ 77
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โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่มค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือ
การแสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่
ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 77

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชร
สุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
3 มิถุนายน)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่มค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือ
การแสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่
ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 11 หน้าที่ 79
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โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุและค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 7 หน้าที่ 78

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
จ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 1 หน้าที่ 48

โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธี จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 3 หน้าที่ 77

โครงการแต่งกายชุดประจําถิ่นทุกวันศุกร์ เทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 5 หน้า 66

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3โครงการที่ 4 หน้าที่ 77
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โครงการวันปยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่า
วัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 5 หน้าที่ 78

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุกีฬา  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 8 หน้าที่ 78

โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตําบลวังกะ ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุกีฬา ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 9 หน้าที่ 79

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุกีฬา  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 12 หน้าที่ 79
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โครงการจัดการแข่งขันเรือประเภทต่างๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุกีฬา  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผน
งานที่ 4.3 โครงการที่ 10 หน้าที่ 79

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 285,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 285,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.3 โครงการที่ 4 หน้าที่ 61

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 3 หน้าที่ 65

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะ
เคราะห์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 4 หน้าที่ 65
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โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง
เที่ยว
(ประเพณีลอยกระทง)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
พลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาลค่าสถานที่ในการ
จัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัล
สําหรับการประกวด กรรมการตัดสินการแสดง ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัด
งาน ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง ค่าเช่าอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 1 หน้าที่ 65

โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่อง
เที่ยว
(ประเพณีสงกรานต์)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
พลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่าจ้างตกแต่งรถ ค่ามหรสพและ/หรือการ
แสดง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุกีฬา ค่า
วัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าเงินสนับสนุน
และ/หรือของรางวัลสําหรับการประกวด กรรมการตัดสินการ
แสดง  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของ
ที่ระลึกในการจัดงานค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องขยาย
เสียง  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 2 หน้าที่ 65
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โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวันมาฆบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 7 หน้าที่ 66

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 6 หน้าที่ 66

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนาวันอาสาฬหบูชา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผน
งานที่ 2.5 โครงการที่ 8 หน้าที่ 66

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรองรับท้อง
ถิ่น 4.0 
ในอําเภอสังขละบุรี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 2 หน้าที่ 48
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โครงการเทศกาลอาหาร5เชื้อชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 1 

โครงการวันของดีเมืองสังขละบุรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 2 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาว
ไทย-รามัญ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
ชาวไทย-รามัญ โดยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การทําอาหาร
รามัญ  การจักสาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ต่อยอดจากโครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยวตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 4หน้าที่ 49

โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 5 หน้าที่ 49

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ โดยมีการอบรมตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผน
งานที่ 1.2 โครงการที่ 6 หน้าที่ 49
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