
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่1 

 
ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
ของ 

 
เทศบำลต ำบลวงักะ 

 
อ ำเภอสังขละบรุี   จังหวัดกำญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

 
ท่านประธานสภาเทศบาล ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะทุกท่าน  

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลวังกะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลวังกะอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังกะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน 
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  
    
1. สถำนะกำรคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  255,675,162.82  บาท     
 1.1.2 เงินสะสม  179,719,295.52  บาท    
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  53,035,846.76  บาท      
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  1  โครงการ 
                 รวม   1,010,000.- บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  1 โครงการ รวม   3,000,000.-  บาท  
    1.2 เงินกู้คงค้าง  - บาท    
 

2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2563) 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   70,656,826.91  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร          160,132  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       368,722.30  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               2,256,674.75  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เทศพาณิชย์                     0.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      50,831  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                         0.00  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             41,330,900.86  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 26,466,040  บาท 

 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   23,526.00  บาท         

(3) รายจ่ายจริงจ านวน    36,877,992.76  บาท ประกอบด้วย  
 งบกลาง           4,820,287.32   บาท 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  13,727,331.39  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
                                                                                                      9,373,535.56  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           1,457,378.49  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)                         0.00  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)      7,499,460 บาท 



(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  23,526  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  0.00 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  0.00  บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 
 
3. งบเฉพำะกำร 
ประเภทกิจกำร.....ประปำ... กิจกำร...ประปำ...... 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายรับจริง  3,722,466.89  บาท  รายจ่ายจริง  3,285,069.68  บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน   ....……-………     บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน   ....……-……….    บาท           

ก าไรสุทธิ      จ านวน     437,397.21  บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563    จ านวน   6,231,265.80  บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน  .………-……….  บาท        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลวงักะ 
 

อ ำเภอสังขละบรุี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   บันทึกหลักการและเหตุผล                           
ประกอบร่ำง เทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของเทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี  

     
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  สภาเทศบาล
ต าบลวังกะ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี     

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป          
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  97,280,435.00 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  97,280,435.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้          
 

กอง แผนงำน ยอดรวม(บำท) 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

16,265,200.00 
3,822,300.00 

24,131,535.00 
1,630,000.00 
3,955,000.00 

 

กองคลัง 
 

แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) 
 

4,880,900.00 
 

กองช่ำง 
 

 

แผนงานสาธารณสุข       
แผนงานเคหะและชุมชน        

 

3,909,600.00 
27,692,600.00 

 แผนงานงบกลาง 7,079,200.00 
ประมำณกำรรำยจ่ำยท่ัวไป 93,366,335.00 

ประมำณกำรรำยรับ 93,400,000.00 
ประปำ แผนงานการพาณิชย์ 

งบกลาง 
3,861,100.00 

53,000.00 
ประมำณกำรรำยจ่ำยแผนงำนกำรพำณิชย์ (กิจกำรประปำ) 3,914,100.00 

ประมำณกำรรำยรับ 3,915,000.00 
รวมประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 97,280,435.00 

 
 
 
 
 
 



เทศบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุร ี จังหวัดกำญจนบุรี 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  สภาเทศบาล
ต าบลวังกะ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป     
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 97,280,435.00 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 97,280,435.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้          

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 21,146,100.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,822,300.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    
    แผนงานการศึกษา  24,131,535.00 
    แผนงานสาธารณสุข 3,909,600.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 27,692,600.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,630,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3,955,000.00 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    งบกลาง 7,079,200.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 93,366,335.00 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  3,914,100  บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง   53,000.00 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  920,400.00 
งบด ำเนินงำน  (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค)       2,740,700.00 

งบลงทุน  (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง) 200,000.00 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 3,914,100.00 
 
 
 
 



 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่                            .    

 
 
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
                    (นายปกรณ์  น้อยเกตุ) 
       ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
 
  เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) ……………………………………..… 
    (นายปกรณ์  กรรณวัลลี) 
ต าแหน่ง  นายอ าเภอสังขละบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

เทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี   

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  93,366,335.00.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป     รวม       21,146,100.- บำท 
งำนบริหำรทั่วไป         รวม    16,265,200.- บำท
งบบุคลำกร         รวม    10,340,400.- บำท 
หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)      รวม      3,072,000.-บำท 
เงินเดือนนำยก/รองนำยก       จ ำนวน        756,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  

 -นายกเทศมนตรี เดือนละ  30,000.-บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  360,000.- บาท  

 -รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 16,500.- บาท/คน   
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  396,000.-บาท            
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)           

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก     จ ำนวน       240,000.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก 
เทศมนตรี  

 -นายกเทศมนตรี เดือนละ  8,000.-บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  96,000.- บาท  

 -รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 6,000.-บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  144,000.-บาท        
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก      จ ำนวน       240,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 

 -นายกเทศมนตรี เดือนละ  8,000.-บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  96,000.- บาท  

 -รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 6,000.-บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน  144,000.-บาท        
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    จ ำนวน        216,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 
1 คน และค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามกฎหมาย 
ก าหนด จ านวน 1 คน  

 -เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500.-บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  126,000.- บาท  

 -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500.-บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 90,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   

 



เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อปท.       จ ำนวน      1,620,000.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธาน 
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้                   

(1)  ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500.-บาท  จ านวน 12 เดือน  
 เป็นเงิน 198,000.-บาท 

(2)  รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500.-บาท จ านวน 12 เดือน  
 เป็นเงิน 162,000.-บาท    

(3)  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,500.-บาทต่อคน จ านวน 10 อัตรา  
 จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,260,000.-บาท  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน และ 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)        รวม     7,268,400.- บำท
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน     5,001,600.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 11 อัตรา และ 
อัตราว่าง จ านวน 5 อัตรา    
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
(ภาคผนวกแนบท้าย) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง      จ ำนวน       296,400.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน 3 ราย  
และนักบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 ราย 
1.ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท/คน จ านวน 12 เดือน  

      จ านวน 1 ราย  
      2.รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 

จ านวน 1 ราย  
3.รองปลัดเทศบาลฯ ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 
จ านวน 1 ราย  
 
4.หัวหน้าส านักปลัดฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 
จ านวน 1 ราย  
5.หัวหน้าฝ่ายอ านวยการฯ ระดับต้น เดือนละ 1,500 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 
จ านวน 1 ราย 
6.หัวหน้าฝ่ายปกครองฯ ระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท/คน จ านวน 12 เดือน 
จ านวน 1 ราย 
(ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)      
 
 
 



เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  จ ำนวน       260,400.-บำท 
(1) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน        จ ำนวน       218,400.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น จ านวน 3 ราย  
    -ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  
84,000  บาท 

-รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
 67,200  บาท 

-หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600.- บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  67,200  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

(2) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                         จ ำนวน          42,000.- บำท 
      -เจ้าพนักงานทะเบียนฯ เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000  บาท 
       -เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปง.ชง. เดือนละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน 
      เป็นเงิน 6,000  บาท  
       -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. เดือนละ 1,000 บาท  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000  บาท  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน    1,606,800.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รวมจ านวน 11 อัตรา  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา 

   -ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา 
 -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 
 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ านวน 1 อัตรา 
 -ผู้ช่วยนิติกร  จ านวน 1 อัตรา 
 -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 

2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 6 อัตรา 
 -คนงานทั่วไป จ านวน 6 อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน        103,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ 
ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง จ านวน 8 อัตรา  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 

  -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ านวน 1 อัตรา 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 

2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 6 อัตรา 
    -คนงานทั่วไป จ านวน 6 อัตรา 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 



งบด ำเนินงำน      รวม      4,628,700-บำท 
ค่ำตอบแทน       รวม        734,700.-บำท 
ค่ำเบี้ยประชุม         จ ำนวน           5,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่ประชุมเก่ียวกับ 
กิจการทั่วไปของเทศบาล เช่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ,คณะกรรมการ 
ชุมชน,คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,ตัวแทนประชาคม,สมาชิกสภาเทศบาล 
เป็นต้น  ตั้งไว้ 5,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป )   

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน           60,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี และพนักงาน 
เทศบาล ตั้งไว้ 60,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ  
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ         จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานเทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  

ค่ำเช่ำบ้ำน         จ ำนวน  48,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เดือนละ 4,000.-บาท  
รวม 12 เดือน  จ านวน 1 ราย (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 



ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน       591,700.-บำท 
1. เงินรำงวัลกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรตรวจตรำ และปรำบปรำม 
ผู้ละเมิดเทศบัญญัติฯ และพ.ร.บ. กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้ำนเมืองตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด ตั้งไว้  11,000.- บาท                           
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)     
-หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ)  
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ตั้งไว้  550,700.- บาท           
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ 
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจผลงำนประเมินผลงำนพนักงำน/ข้ำรำชกำร  
อปท. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานตาม 
กฎหมายก าหนด ฯ ตั้งไว้  30,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
-หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
(รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่ำใช้สอย      รวม        2,405,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร        จ ำนวน          525,000.-บำท 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์   
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งไว้  500,000.-บาท       
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งไว้   25,000.-บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ ำนวน 100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร        จ ำนวน         260,000.-บำท 
(1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งไว้ 250,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่ 
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ าเป็นต้อง 
จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ โดยตั้งจ่าย (ไม่เกิน 1%) 
ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน 
อุดหนุนทุกประเภท)   

(2) ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะ 
อนุกรรมกำร ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ 
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นฯ ตั้งไว้ 10,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง 



และค่าบริการอ่ืนๆซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุม 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-หนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
(การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.) 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  จ ำนวน        1,520,000.-บำท 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร/นอกรำชอำณำจักร 
ของคณะนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง   
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน ตลอดจน 
รายจ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 
อ่ืนๆตามความจ าเป็น ฯลฯ ตั้งไว้  400,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559        

2.โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย  
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนที่ 3.1 โครงการที่ 1 หน้า 68    

3.โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพและศึกษำดูงำนคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
เทศบำล พนักงำน และพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลวังกะ ตั้งไว้ 500,000.- บาท   
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมฯ ค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าวัสดุ 
งานบ้านงานครัว ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ 
ตกแต่งสถานที่อบรมค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาน 
พาหนะ ค่าของที่ระลึก ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)    
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 3 หน้า 69   
 

4.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรมพนักงำนเทศบำลต ำบล 
วังกะ  ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 6 หน้า 69     
 
 



5.โครงกำรศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน  
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 7 หน้า 69  

6.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540   
ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 8 หน้า 70    
 

7.ค่ำจ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (สส.) กำรเลือกตั้งสมำชิก 
วุฒิสภำ (สว.) กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลงวังกะและสมำชิกสภำเทศบำล 
ต ำบลวังกะ และกำรลงประชำมติ ตั้งไว้  300,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
และเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการ 
ที่ 1 หน้า 74    

8.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร สมำชิก 
สภำท้องถิ่น  และพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)    
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการที่ 5 หน้า 69 

9.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   
ตั้งไว้ 100,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการที่ 2 หน้าที่ 75 
 
 
 
 



10.โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งไว้ 5,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 
 โครงการที่ 9 หน้า 70 

11.โครงกำรเทศบำลน่ำอยู่  ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.1 โครงการ 
ที่ 1 หน้า 51 

12.โครงกำรจัดงำนวันเทศบำล  ตั้งไว้ 15,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 11 หน้า 70 

ค่ำวัสดุ      รวม        875,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน        300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เป็นค่ากระดาษ ปากกา  
ดินสอ ยางลบ  ค่าวารสาร/นสพ.  ค่าจัดท าแผ่นพับวารสารเทศบาล ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ      จ ำนวน          50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่อง 
ประจไุฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆตามความจ าเป็นฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน  5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าต่าง ๆ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน      120,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่      จ ำนวน      100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การให้บริการ แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ใบปลิว  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  



วัสดุคอมพิวเตอร์      จ ำนวน      250,000.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผ้าหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆตาม 
ความจ าเป็นส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป) 

-(ค่าวัสดุฯดังกล่าว) เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม       614,000.-บำท 
1. ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน       450,000.-บำท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของส านักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
และสนามกีฬาเทศบาล ค่าไฟฟ้า กล้องวงจรปิด (CCTV) ,ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลวังกะ ค่าไฟฟ้า 
เสียงตามสายเทศบาลต าบลวังกะ ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลวังกะ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป)   

2. ค่ำบริกำรโทรศัพท์           จ ำนวน       134,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ส านักงาน และค่าบริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ ซึ่งใช้ในงานของกิจการเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า 
หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)    

3.ค่ำบริกำรไปรษณีย์        จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ซึ่งใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ค่าไปรษณีย์  
ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

- (ค่าสาธารณูปโภคฯดังกล่าว) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 
- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



งบลงทุน      รวม        1,236,100.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม        1,236,100.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน       รวม          142,100.-บำท 

1.เก้ำอ้ีส ำนักงำน      จ ำนวน   6,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว ส านักปลัดเทศบาล 
 จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 2  หน้าที่ 6 
 
2. จัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2 บำนเปิด  จ านวน  1   ตู้                                                 จ ำนวน       5,500.-บำท 
 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2562  
ของส านักงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 1  หน้าที่ 7 
3. จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 บีทียู                      จ ำนวน       30,600.-บำท 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2562  
ของส านักงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 3  หน้าที่ 7 
4. จัดซื้อซุ้มส ำหรับบริกำรประชำชนนอกพื้นที่  จ านวน  2 ซุ้ม     จ ำนวน       100,000.-บำท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 10  หน้าที่ 8 
  
 
 
 



ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ               รวม       40,000.-บำท 
1. จัดซื้อตู้ล ำโพงมีเครื่องขยำยเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่    จ ำนวน       30,000.-บำท 
จ านวน  1 ตัว   
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 2  หน้าที่ 7 
 

2. จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม  จ านวน  1  ชุด     จ ำนวน       10,000.-บำท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 3 หน้าที่ 6 
 
ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง           รวม       854,000.-บำท 
1 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ ำนวน  1  คัน    จ ำนวน       854,000.-บำท 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2562  
ของส านักงบประมาณ 
   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2558  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 12  หน้าที่ 8 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน        200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า 
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)           
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



งบเงินอุดหนุน      รวม  30,000.-บำท 
เงินอุดหนุน      รวม  30,000.-บำท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      จ ำนวน  30,000.-บำท 
โครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ (สถำนที่กลำง) อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ (สถานที่กลาง) อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ 
ที่ 12 หน้า 71  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ) 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. 
พ.ศ. 2560 

งบรำยจ่ำยอ่ืน         รวม               30,000.-บำท 
รำยจ่ำยอ่ืน         จ ำนวน           30,000.-บำท 
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพ่ือเป็นผู้ 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งำนบริหำรงำนคลัง        รวม  4,880,900.-บำท 
งบบุคลำกร      รวม  3,326,400.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม  3,326,400.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน  3,050,400.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 2 อัตรา และอัตราว่าง  
จ านวน 7 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของ 
พนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
(ภาคผนวกแนบท้าย) 

เงินประจ ำต ำแหน่ง      จ ำนวน      60,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา    
 1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังฯ ระดับต้น จ านวน 1 ราย  
เดือนละ 1,500.-บาท/คน  จ านวน  12  เดือน 
 2.ผู้อ านวยการกองคลังฯ ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท/คน  
จ านวน 12 เดือน (อัตราว่าง)  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  จ ำนวน       216,000.-บำท 
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                              จ ำนวน          96,000.- บำท 
      -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.  จ านวน 2 อัตรา  
      -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.      จ านวน 1 อัตรา  
      -เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.              จ านวน 1 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง          จ ำนวน      108,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่  
ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 1 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไปงานบริหารงานคลัง) 

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบด ำเนินงำน      รวม          1,450,200.-บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม            278,200.- บำท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน         10,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน        268,200.-บำท 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ      จ ำนวน        263,200.-บำท   
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล     
พนักงานจ้าง   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)         
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ 
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 
 
 
 
 



ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ      รวม  5,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559 

ค่ำใช้สอย      รวม             630,000.-บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน         630,000.-บำท 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร ของพนักงานเทศบาล 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งไว้  50,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

2.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้  ตั้งไว้  10,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1  
โครงการที่ 4 หน้า 69 

3.โครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและประชำชน  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำงๆตำมโครงกำร ตลอดจนรำยจ่ำยอ่ืนๆที่จ ำเป็นต้องจ่ำย 
ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1  
โครงการที่ 2 หน้า 68  

4.โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจข้อมูล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1  
โครงการที่ 13 หน้า 71  
 
 
 
 
 
 



รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

ค่ำวัสดุ      รวม         250,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน  80,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
ยางลบ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน           50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  80,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผ้าหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และอ่ืนๆตาม 
ความจ าเป็นส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่      จ ำนวน  10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประเภทต่างๆ และอ่ืนๆ  
เช่นแผ่นพับ  โปสเตอร์  ใบปลิว  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)  

- (ค่าวัสดุฯ) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



 

ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม            292,000.- บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน        280,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)   

ค่ำบริกำรโทรศัพท์      จ ำนวน         12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 หมายเลข  
ในระยะเวลา 12 เดือน  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -  
รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

งบลงทุน      รวม          104,300.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม          104,300.-บำท 

ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         รวม          104,300.-บำท 

1. เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)     จ ำนวน  4,300.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
    1.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
    2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
    3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า 
      ต่อนาที(ppm) หรือ 10.2  ภาพต่อนาที (ipm)  ฯ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคา- 
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 1  หน้าที่ 6 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน          100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง 
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)        
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)             
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      
 
 



                                                   แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน       รวม     3,822,300.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน              รวม 3,474,600.-บำท 
งบบุคลำกร         รวม 1,804,800.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม 1,804,800.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน        จ ำนวน   597,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 2 อัตรา (อัตราว่าง) 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน    
เทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   
 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน  จ ำนวน         48,000.-บำท 
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                              จ ำนวน          48,000.- บำท 
      -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.  จ านวน 2 อัตรา    
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
      
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      1,068,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นตอบแทนของพนักงานจ้าง จ านวน 9 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -พนักงานดับเพลิง  จ านวน 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป 
   -พนักงานประจ ารถดับเพลิง  จ านวน 7 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      91,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่  
ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 9 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -พนักงานดับเพลิง  จ านวน 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป 
   -พนักงานประจ ารถดับเพลิง  จ านวน 7 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบด ำเนินงำน         รวม         1,494,800.- บำท 
ค่ำตอบแทน         รวม            200,800.- บำท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน          20,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   
 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน       180,800.-บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ                                              จ ำนวน        138,800.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือซักซ้อม ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย 
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 
 
 
 
 
 



2.ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของสมำชิก อปพร.      จ ำนวน      42,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าป่วยการอื่นตามระเบียบ แก่สมาชิก อปพร. 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) (ค่าเบี้ยเลี้ยง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
2) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
3) จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ค่ำใช้สอย         รวม            499,000.- บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       จ ำนวน         30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ค่าจ้างเหมา 
บริการฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ ำนวน 30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)     

-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน        439,000.-บำท 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร/นอกรำชอำณำจักร 
ของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน 
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)    
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

2.โครงกำรตั้งจุดตรวจปีใหม่และจุดบริกำร ตั้งไว้ 12,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1แผนงานที่ 1.3 โครงการที่ 1 
หน้าที่ 50 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 

3.โครงกำรตั้งจุดตรวจวันสงกรำนต์และจุดบริกำร  ตั้งไว้ 12,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)    
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1แผนงานที่ 1.3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 50 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
4.โครงกำรอบรมเพิ่มศักยภำพและศึกษำดูงำนของสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เทศบำลต ำบลวังกะ ตั้งไว้ 200,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าท่ีพัก  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก 
ค่าโล่รางวัล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 1 
หน้าที่ 76 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

5.โครงกำรเครือข่ำยป้องกันภัยเทศบำลต ำบลวังกะ ตั้งไว้ 30,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 2  
หน้าที่ 76 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 



6.โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ตั้งไว้ 35,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 3  
หน้าที่ 76 
-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
7.โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน)     
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 3  

ค่ำวัสดุ            รวม            795,000.- บำท 
วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน         10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เป็นค่ากระดาษ  
ปากกา ดินสอ ยางลบ   
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว        จ ำนวน  5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าต่าง ๆ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน  200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน  250,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาดับเพลิงเคมี ถังน้ ายาดับเพลิงเคมี ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   
 

วัสดุเครื่องแต่งกำย        จ ำนวน          100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดวอร์ม ชุดหมี ชุดดับเพลิง เครื่องแบบ อปพร. หมวก 
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง สายสลิง แว่นตากันสารเคมี ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของ จนท. พ.ศ. 2560 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ          จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ชุดหวอรถน้ า ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
 
 



วัสดุกำรเกษตร          จ ำนวน            30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต่อการใช้งาน ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

วัสดุอื่นๆ           จ ำนวน  100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตะแกรงกันสวะ  สายส่งน้ าดับเพลิง, กระบอง, ไฟฉาย, กรวย,เสื้อ 
สะท้อนแสง, เสื้อชูชีพ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ    
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
-(ค่าวัสดุฯ) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
งบลงทุน      รวม              175,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ์         จ ำนวน          175,000.-บำท 

-ค่ำครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง       รวม          175,000.-บำท 
1.ถังดับเพลิงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซต์ (CO2)      จ ำนวน          25,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) จ านวน 5 ถัง 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ ์
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 6 หน้าที่ 7 

2.หัวฉีดดับเพลิงแท่นปืนสแตนเลส      จ ำนวน           50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแท่นปืนสแตนเลส จ านวน 1 ตัว   
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ ์  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 7 หน้าที่ 7 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์               จ ำนวน        100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุด 
เสียหาย (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



งำนเทศกิจ         รวม          347,700.-บำท 
งบบุคลำกร         รวม              322,800.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม              322,800.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน          298,800.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 
1.เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ)  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 
เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                              จ านวน          24,000.- บาท 
      -เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา    
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน งานเทศกิจ)  
 

งบด ำเนินงำน         รวม             24,900.-บำท 
ค่ำตอบแทน         รวม             24,900.-บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน         24,900.-บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ                                              จ ำนวน          24,900.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือซักซ้อม ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย 
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
 2557 เรื่อง การด าเนนิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 
 
 
 
 



                                                        แผนงำนกำรศึกษำ                  รวม          24,131,535.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ      รวม       6,915,100.-บำท 
งบบุคลำกร      รวม       5,593,200.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม       5,593,200.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน        จ ำนวน       3,430,800.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1/2 จ านวน  10 อัตรา  
และเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 2 อัตรา 
-ครู ค.ศ.2  จ านวน 4 อัตรา 
-ครู ค.ศ.1  จ านวน 6 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.  จ านวน 1 อัตรา 
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง. จ านวน  1 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน   
(1) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ                             จ ำนวน          24,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงนเพ่ิมค่าครองชีพแก่พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
     -เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.  จ านวน 1 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

เงินวิทยฐำนะ       จ ำนวน          168,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ส าหรับครูระดับช านาญการ (ค.ศ.2)  
อัตราเดือนละ 3,500 บาท/คน  จ านวน 4 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        1,773,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน 13 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน  9 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป 
   -ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จ านวน 2 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน          196,800.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 11 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ   -ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ านวน  9 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป         -ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) จ านวน 2 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 
 



งบด ำเนินงำน         รวม             995,700.-บำท 
ค่ำตอบแทน         รวม             515,700.-บำท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน         100,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน          415,700.-บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ     จ ำนวน          415,700.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือซักซ้อม ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นราย 
จ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนดมาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 
 
 
 
 
 



ค่ำใช้สอย      รวม          430,000.-บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน          430,000.-บำท 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร/นอกรำชอำณำจักร 
ของพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  ตั้งไว้  200,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)   
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

2.โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ตั้งไว้  30,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 3 หน้าที่ 52 

3.โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล  
และกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ 200,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 1 หน้าที่ 52 

-เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 

ค่ำวัสดุ         รวม           50,000.-บำท   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าต่าง ๆ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน          30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์ 
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผ้าหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก 
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล และอ่ืนๆตาม 
ความจ าเป็นส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
- หมวดค่าวัสดุฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



 

งบลงทุน      รวม         116,200.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม         116,200.-บำท 
-ค่ำครุภัณฑ์กำรศึกษำ             รวม         116,200.-บำท 
1.เครื่องเล่นสนำมบ้ำนน้อย 2 ชั้น   จ ำนวน   52,400.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนามบ้านน้อย 2 ชั้น  จ านวน 2 ชุด 
เพ่ือใช้ในงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 8 หน้าที่ 8 
  
2  เครื่องเล่นสนำมชุดรวมพลปีนป่ำย   จ ำนวน   63,800.-บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุดรวมพลปีนป่าย   จ านวน 2 ชุด 
เพ่ือใช้ในงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 9 หน้าที่ 8 
 
งบเงินอุดหนุน         รวม         210,000.-บำท 
เงินอุดหนุน         รวม         210,000.-บำท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      จ ำนวน         210,000.-บำท 
1.อุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตเทศบำล 3 โรงเรียน     จ ำนวน         195,000.-บำท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน 
โดยแยกเป็น  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  จ านวน 65,000.-บาท 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  จ านวน 65,000.-บาท 
   โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม  จ านวน 65,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 22 หน้าที่ 56 

2. อุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแก่โรงเรียนในเขตเทศบำล จ ำนวน           15,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่โรงเรียน 
ในเขตเทศบาลต าบลวังกะ 3 โรงเรียน  โดยแยกเป็น    

โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  จ านวน 5,000.-บาท 
  โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  จ านวน 5,000.-บาท 
  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม  จ านวน 5,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 23 หน้าที่ 56 



งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                รวม     17,216,435.-บำท 
งบด ำเนินงำน           รวม      7,416,435.-บำท 
ค่ำใช้สอย        รวม      2,213,950.-บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    จ ำนวน   2,213,950.-บำท 
1.โครงกำรออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง  ตั้งไว้  6,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
โดยแยกเป็น  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ  จ านวน   5,000.-บาท 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม     จ านวน   1,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 
โครงการที่ 2 หน้าที่ 52    

2.โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯส่งเสริมไอโอดีน ตั้งไว้ 15,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย โดยแยกเป็น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ  จ านวน 10,000.-บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม     จ านวน   5,000.-บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 15 หน้าที่ 54  

3.โครงกำรวิทยำศำสตร์น่ำรู้   ตั้งไว้  2,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 2,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 
โครงการที่ 10 หน้าที่ 54 

4.โครงกำรส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้  12,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
โดยแยกเป็น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ  จ านวน 10,000.-บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม     จ านวน  2,000.-บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 21 หน้าที่ 55 
5.โครงกำรศึกษำเสริมประสบกำรณ์เด็กเล็ก ตั้งไว้ 4,000-.บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  4,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 
โครงการที่ 11 หน้าที่ 54 



6.โครงกำรคัดแยกขยะ  ตั้งไว้ 2,000-.บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  2,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 12 หน้าที่ 54 

7.โครงกำรโตไปไม่โกง  ตั้งไว้ 4,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ  จ านวน  3,000.-บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม     จ านวน  1,000.-บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 
โครงการที่ 4 หน้าที่ 52 

8.โครงกำรส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ตั้งไว้ 1,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2 
โครงการที่ 18 หน้าที่ 55 

9.โครงกำรหนูน้อยรอบรู้  ตั้งไว้ 1,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 14 หน้าที่ 54 
10.โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ตั้งไว้ 2,500.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 2,500.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 19 หน้าที่ 55 
11.โครงกำรสำยใยรักจำกลูกถึงแม่ ตั้งไว้ 6,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 3,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 3,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 16 หน้าที่ 55 
 
 



12.โครงกำรป้องกันภัยพิบัติอันตรำย  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 10,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 28 หน้าที่ 57 
 

13.โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ    รวม      2,148,450.-บำท 
13.1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก (รำยหัว) จ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563     
(1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (อัตรำ 1,700 บำท/ปี)     จ ำนวน    450,500.-บำท 
โดยแยกเป็น         
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 154 คนๆละ 850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  261,800.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 111 คนๆละ 850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน 188,700.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 7 หน้าที่ 53  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 
2563  

13.2 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ จ ำนวน    299,450.-บำท 
เด็กเล็ก (ศพด.)          
จ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563  
(1) ค่ำหนังสือเรียน (อัตรำคนละ 200 บำท/ปี)      จ ำนวน     53,000.-บำท 
โดยแยกเป็น         
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 154 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  30,800.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 111 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  22,200.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 8 หน้าที่ 53  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 
2563  
 
 
 
 
 
 



(2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน (อัตรำคนละ 200 บำท/ปี)     จ ำนวน      53,000.-บำท 
โดยแยกเป็น    
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 154 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  30,800.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 111 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  22,200.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 8 หน้าที่ 53 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  

 (3) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน (อัตรำคนละ 300 บำท/ปี)     จ ำนวน     79,500.-บำท 
โดยแยกเป็น         
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 154 คนๆละ 150.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  46,200.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 111 คนๆละ 150.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  33,300.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 8 หน้าที่ 53 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174  
ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  

 (4) ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (อัตรำคนละ 430 บำท/ปี)     จ ำนวน    113,950.-บำท 
โดยแยกเป็น         
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 154 คนๆละ 215.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  66,220.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 111 คนๆละ 215.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน 2 ภาคเรียน  รวมเป็นเงิน  47,730.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 8 หน้าที่ 53 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  

13.3 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน      จ ำนวน     1,298,500 .-บำท 
จ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2563   
โดยแยกเป็น           
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 154 คน   เป็นเงิน   754,600.-บาท  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กวัดวังก์วิเวการามจ านวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท  
จ านวน 111 คน   เป็นเงิน   543,900.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 24 หน้าที่ 56  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  
 



13.4 เงินอุดหนุนส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน    100,000.-บำท 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศพด.)  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คน อัตรา คนละ 10,000 
บาท/ปี  เป็นเงิน  100,000.-บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563  

ค่ำวัสดุ                 รวม     5,202,485.-บำท 
ค่ำอำหำรเสริม(นม)                      รวม     5,202,485.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2563 
โดยแยกเป็น         
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  
จ านวน 154 คน  เป็นเงิน 295,095.- บาท   
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม  จ านวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท  
จ านวน 111 คน  เป็นเงิน 212,699.-บาท       
3.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  260  วัน  อัตรา คนละ 7.37 บาท  
จ านวน 1,661 คน  เป็นเงิน 3,182,809.-บาท 
4.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจ านวน  260  วัน  อัตรา  คนละ 7.37  บาท   
จ านวน 789 คน  เป็นเงิน  1,511,882.-บาท       
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 26 หน้าที่ 57  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 
2563  
 

งบเงินอุดหนุน      รวม   9,800,000.-บำท 
เงินอุดหนุน      รวม   9,800,000.-บำท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร      จ ำนวน   9,800,000.-บำท 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยแยกเป็น  
1. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 200วัน x อัตราคนละ 20 บาท x 1,661 คน 
 (จัดสรร 100% )  เป็นเงิน 6,644,000.-บาท  
2. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจ านวน 200 วัน x อัตรา คนละ 20 บาท x 789 คน 
 (จัดสรร 100%) เป็นเงิน  3,156,000.-บาท    
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 25 หน้าที่ 56  
-หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
(ซักซ้อมการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของ อปท.) 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ) 



แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข      รวม   3,909,600.- บำท 
งบบุคลำกร      รวม     2,415,600.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     2,415,600.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน        214,800.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จ านวน 1 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ      จ ำนวน        241,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าเทศบาล ในต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ  
จ านวน 1 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      1,776,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จ านวน  16 อัตรา ดังนี้ 
1.พนกังานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
   -พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 15 อัตรา 
   -คนงานทั่วไป จ านวน 15 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน          183,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง จ านวน 16 อัตรา 
      -พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน   1 อัตรา 
      -พนักงานจ้างทั่วไป         จ านวน 15 อัตรา    
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   

-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 

งบด ำเนินงำน      รวม    1,434,000.-บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม      286,000.-บำท 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน      286,000.-บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      จ ำนวน      186,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน                        
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ 
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 



การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 

2.ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขสุขำภิบำล     จ ำนวน         40,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนและสัตวแพทย์ที่ไปช่วยท าการตรวจ 
สัตว์ และซากสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล เป็นการชั่วคราว  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว3617 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2557 

3 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ  จ ำนวน 60,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 
ค่ำใช้สอย         รวม          770,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน   20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ฯลฯ จ านวน 20,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 



ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)   
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน          680,000.-บำท 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร/นอกรำชอำณำจักร  
ของพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆตามความจ าเป็น ฯลฯ  ตั้งไว้ 50,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

2.โครงกำรตลำดสดปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพผู้บริโภคเทศบำลต ำบลวังกะ  
ตั้งไว้ 40,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.5  
โครงการที่ 5 หน้าที่ 102 
 

3.โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคตำมฤดูกำล ตั้งไว้  60,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.4  
โครงการที่ 1 หน้าที่ 63 

4.โครงกำรชุมชนปลอดขยะ และรณรงค์ลดภำวะโลกร้อน ตั้งไว้  250,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่ 
จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.5  
โครงการที่ 3 หน้าที่ 101 
 
 
 
 
 



5.โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในชุมชน เทศบำลต ำบลวังกะ 
ตั้งไว้  30,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.5  
โครงการที่ 6 หน้าที่ 102 
  

6.โครงกำรรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งไว้  100,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.4  
โครงการที ่2 หน้าที่ 63 

7.โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบ ำบัดน้ ำเสียในชุมชน 
และสถำนประกอบกำร ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.5  
โครงการที ่4 หน้าที่ 101 

8. โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำ 
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 
วรขัตติยรำชนำรี ฯ  ตั้งไว้  60,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
- ส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ 
ในการฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม 
จ านวนประชากรสุนัข/แมว จากการส ารวจของ อปท.ฯ 

- ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยฯ จากการส ารวจของ อปท.ที่ส่งหลักฐานการส ารวจให้กรมส่งเสริม- 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวละ 6 บาทต่อปี (ส ารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน 
เดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามบัญชีแก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 1/2562  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการที่ 5 หน้าที่ 64 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 (ซักซ้อมแนวทางการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของ อปท.) 

9.โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
 
 



10 โครงกำรป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำ ตั้งไว้ 100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 1    
 
ค่ำวัสดุ      รวม          340,000.-บำท 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน  300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ ายาพ่นก าจัดยุง ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน  40,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

-หมวดค่าวัสดุฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม  38,000.-บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน  38,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับปั๊มน้ าบริเวณสวนหย่อม และเตาเผาขยะ ไฟฟ้า 
สาธารณะ  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

งบเงินอุดหนุน      รวม  60,000.-บำท 
เงินอุดหนุน      จ ำนวน  60,000.-บำท 
เงินอุดหนุนเอกชน      จ ำนวน  60,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การพัฒนา 
งานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 20,000.-บาท เพื่อขับเคลื่อน 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการ 
ที่ 1 หน้าที่ 63 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 (ซักซ้อมแนวทางการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท.) 



                                              แผนงำนเคหะและชุมชน               รวม      27,692,600.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม       18,692,600.- บำท 
งบบุคลำกร      รวม     3,165,000.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     3,165,000.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน     2,091,600.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 6 อัตรา อัตราว่าง จ านวน 
3 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน       จ ำนวน        100,200.- บำท 
(1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน   จ านวน  67,200.-  บาท 
      -ผู้อ านวยการกองช่าง ฯ ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จ านวน 
12 เดือน จ านวน 1 ราย 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

(2) เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) รำยเดือน    จ านวน 9,000.- บาท 
      -นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ในอัตราเดือนละ 750 บาท จ านวน 12 เดือน  
จ านวน 1 ราย 

(3) เงินเพิ่มค่ำครองชีพ        จ านวน          24,000.- บาท 
      -นายช่างโยธา ปก/ชก. เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 

24,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 

เงินประจ ำต ำแหน่ง        จ ำนวน  67,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล จ านวน 1 ราย  
    -ผู้อ านวยการกองช่าง ฯ ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาทต่อคน จ านวน 
12 เดือน จ านวน 1 ราย 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน          855,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รวมจ านวน 6 อัตรา  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
   -ผู้ช่วยวิศวกรโยธา            จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า               จ านวน 1 อัตรา  
   -ผู้ช่วยช่างโยธา                จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 1 อัตรา    
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
   -คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 
 
 
 
 



เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง          จ ำนวน  50,400.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง จ านวน 5 อัตรา  
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน 3 อัตรา 
   -ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า              จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ชว่ยช่างโยธา               จ านวน 1 อัตรา 
   -ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 2 อัตรา 
   -คนงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
-หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.) 
 

งบด ำเนินงำน      รวม        3,447,600.-บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม       325,600.-บำท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน         50,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน      275,600.-บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      จ ำนวน      245,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน                        
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ 
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 



3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559  
 

2.ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน      จ ำนวน     30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ     

ค่ำใช้สอย      รวม  2,210,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  2,010,000.-บำท 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าผังเมืองรวม และบริการอ่ืนของเทศบาล ฯลฯ   
จ านวน  2,000,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ 
จ านวน  10,000.- บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
- เป็นไปหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน       100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 



รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  จ ำนวน      100,000.-บำท 
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร ของพนักงำนเทศบำล 
และพนักงำนจ้ำง จ านวน 100,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
- เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
 
ค่ำวัสดุ      รวม            900,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน          50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปากกา สเกลเช็ดกระดาษ ยางลบ ดินสอ  พร้อมอุปกรณ์ 
และเครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน       500,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า  
ฯลฯ ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน       150,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ รวมถึงยานพาหนะ 
ต่าง ๆ ของเทศบาล  ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ ำนวน       100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน        20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)        

วัสดุคอมพิวเตอร์         จ ำนวน        80,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึก ผ้าหมึก เม้าส์ 
แผงวงจรป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมส าเร็จรูป และอ่ืนๆตามความจ าเป็น 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
-หมวดค่าวัสดุฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม    12,000.-บำท 
ค่ำบริกำรโทรศัพท์         จ ำนวน    12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 หมายเลข 
ในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งไว้ 12,000.-บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
 

งบลงทุน      รวม     12,080,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม   980,000.-บำท 

ค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร      รวม        480,000.-บำท 
1.เครื่องสูบน้ ำ ปั๊มมัลติสเตจ  จ ำนวน  1 เครื่อง     จ ำนวน    480,000.-บำท 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  
มิถุนายน 2559  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 
ตามบัญชีครุภัณฑ์ ล าดับที่ 5 หน้าที่ 7 
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์        จ ำนวน   500,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่า 
ซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         จ ำนวน   11,100,000.-บำท 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค                 จ ำนวน    11,100,000.-บำท 
1.โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักส ำหรับข้ำรำชกำร เทศบำลต ำบลวังกะ 
ตั้งไว้  3,500,000.-บาท   
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักส าหรับพนักงานเทศบาลต าบลวังกะ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 6 คูหา ชั้นเดียว กว้างประมาณ 24-30 เมตร ยาว 10-12 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4  
โครงการล าดับที่ 55 หน้าที่ 88 
 
 
 



2. โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลวังกะ 
ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 2 หน้าที่ 6 
3. โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงแพสูบน้ ำดิบ พร้อมจัดหำติดตั้งปั๊มน้ ำ 
พร้อมมอเตอร์ 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ ำดิบ ปรับปรุงระบบท่อสูบน้ ำดิบ 
และระบบไฟฟ้ำ 
ตั้งไว้ 4,600,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 5 หน้าที่ 5 
 
4. โครงกำรพัฒนำชุมชนหลังวัดศรีสุวรรณ 
เพื่อปรับภูมิทัศน์ 
ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 1 หน้าที่ 6 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     จ ำนวน  1,000,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพ่ือบ ารุงรักษา 
โครงสร้างของที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล)  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก  จ ำนวน      500,000.-บำท 
เพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำงฯ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ 
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



งำนไฟฟ้ำถนน        รวม      1,800,000.-บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม        400,000.-บำท 
ค่ำใช้สอย        รวม        100,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน    100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่างไฟ และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน) 

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 
- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
 

ค่ำวัสดุ      รวม          300,000.-บำท 
วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน      300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น ปูน ทราย ตะปู ฯลฯ และวัสดุที่จ าเป็น 
อ่ืนๆในการปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการต่างๆ ในเขตเทศบาล  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
งบลงทุน         รวม       1,400,000.-บำท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         จ ำนวน    1,400,000.-บำท 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค         จ ำนวน    1,400,000.-บำท 
1. โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ถนนริมน้ ำ ซอย 2 แยกขวำมือ 
ตั้งไว้ 750,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 77 หน้าที่ 100 
2.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณใต้สะพำนพระศรีสุวรรณคีรี 
ตั้งไว้ 350,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 3 หน้าที่ 4 
 
 



3.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บริเวณซอยต้นผึ้งแยกซ้ำยมือ 
ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)    
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการล าดับที่ 4 หน้าที่ 5 
 

งำนสวนสำธำรณะ        รวม     2,800,000.- บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม     2,800,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     1,800,000.- บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน     1,800,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็น จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ สนามกีฬา ท าความสะอาดส านักงาน  
และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ)     

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

ค่ำวัสดุ      รวม     200,000.-บำท 
วัสดุกำรเกษตร         จ ำนวน     200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ซึ่งจ าเป็นต่อการใช้งาน ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

ค่ำสำธำรณูปโภค        รวม     800,000.-บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน     800,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับปั๊มน้ าบริเวณสวนหย่อม และเตาเผาขยะ  
ไฟฟ้าสาธารณะ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม        4,400,000.-บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม        1,250,000.-บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม          100,000.-บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน      จ ำนวน          100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)   
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

ค่ำวัสดุ      รวม        1,150,000.-บำท 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว        จ ำนวน           50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ถุงมือยาง รองเท้ายาง เข่ง น้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน        1,000,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  

วัสดุอื่น ๆ จ ำนวน          100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

-หมวดค่าวัสดุฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



งบลงทุน           รวม       3,150,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม           2,650,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน          250,000.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค่ำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง      รวม        2,400,000.-บำท 
- จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ      จ านวน        2,400,000.-บาท  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000ซีซี 
 หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า170กิโลวัตต์แบบอัดท้าย  
จ านวน  1  คัน 
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ปี 2562  
ของส านักงบประมาณ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         จ ำนวน    500,000.-บำท 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะ       จ านวน    500,000.-บาท 
แบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน     รวม     1,630,000.- บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม     1,570,000.- บำท 
1 ค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น         จ านวน      180,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อาสาสมัครบริบาล  จ านวน 3 คนๆละ 
5,000  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน     
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งของชุมชน)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
 
ค่ำใช้สอย      รวม     1,390,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     1,390,000.- บำท 
1.โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษำดูงำน ฯลฯ  
ตั้งไว้  400,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก  ค่าโล่รางวัล ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)  
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 1 
หน้าที่ 60 

2.โครงกำรจัดท ำประชำคม และแผนชุมชน  ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 2 
หน้าที่ 72 

3.โครงกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 1 
หน้าที่ 72 

4.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
และศึกษำดูงำน ตั้งไว้  450,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 5 
หน้าที่ 61 
 
 
 



5. โครงกำรสนับสนุนอำชีพของชุมชนในเขตเทศบำล ตั้งไว้  100,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ โดยอบรมส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 5 อาชีพ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 2 หน้าที่ 60 
 
6.โครงกำรสงเครำะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกำสและคนไร้ที่พึ่ง ตั้งไว้ 10,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 10 หน้าที่ 62 
 
7.โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนสวัสดิกำรและสังคม  
นอกสถำนที ่ตั้งไว้  10,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 3 หน้าที่ 72 
 
8. โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรี  ตั้งไว้ 150,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 6 หน้าที่ 61 
 
9. โครงกำรจิตอำสำรักษ์สังขละบุรี ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 3 
หน้าที่ 60 
 
10. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 โครงการที่ 1 
หน้าที่ 81 
 
11. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคเอดส์  ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.4 โครงการที่ 2 
หน้าที่ 81 
 
 
 
 



12. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ เทศบำลต ำบลวังกะ  
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 7 
หน้าที่ 61 
 

13. โครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส เทศบำลต ำบลวังกะ  
ตั้งไว้ 50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 9 
หน้าที่ 62 
 

14. โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่  ตั้งไว้  30,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 4 
หน้าที่ 72 
 

15. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล 
ในครอบครัว  ตั้งไว้  50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 8 
หน้าที่ 61 
 
งบเงินอุดหนุน          รวม         60,000.-บำท 
เงินอุดหนุน          รวม            60,000.-บำท 
เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์      จ ำนวน         60,000.-บำท 
1. อุดหนุนโครงกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี 
ตั้งไว้ 20,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 5 
หน้าที่ 73 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ) 
 

2. อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช 
ตั้งไว้ 40,000-.บาท  
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 6 
หน้าที่ 73 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2559 (ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ) 



แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร                                            รวม         3,955,000.- บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร   รวม     1,420,000.- บำท 
 

งบด ำเนินงำน      รวม     1,420,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     1,420,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     1,420,000.- บำท 
1. โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎำคม วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำกรณ พระวชิรเกล้ำ 
เจ้ำอยู่หัว ตั้งไว้ 400,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าพลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง จ้างเหมาเวที ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3 
 โครงการที่ 1 หน้าที่ 77 

2. โครงกำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ 
พระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
ตั้งไว้ 100,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ 
ในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 7 หน้าที่ 78 

3. โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม 
รำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม) ตั้งไว้ 50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์ 
ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 2 หน้าที่ 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสุธิดำ พัชรสุธำ 
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี  (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
3 มิถุนายน) ตั้งไว้ 200,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าอุปกรณ์ 
ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียงตลอดจนรายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 11 หน้าที่ 79 
 

5. โครงกำรวันปิยมหำรำช ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าวัสดุและ 
ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 5 หน้าที่ 78 

6. โครงกำรจัดงำนวันรัฐพิธี และรำชพิธี ตั้งไว้  500,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 3 หน้าที่ 77 

7. โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ และส่งเสริมควำมสมำนฉันท์  
ตั้งไว้  100,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจน 
รายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่าย 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 4 หน้าที่ 77 
 

8.โครงกำรจัดงำนวันขึ้นปีใหม่  ตั้งไว้  50,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา 
บริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 
 โครงการที่ 1 หน้าที่ 48 



9.โครงกำรแต่งกำยชุดประจ ำถิ่นทุกวันศุกร์ เทศบำลต ำบลวังกะ ตั้งไว้ 5,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ 
ที่ 5 หน้า 66 

10.โครงกำร “ชวนลูกจูงหลำน สวดมนต์ข้ำมปี ส่งเสริมสัมพันธ์ดีๆ ในครอบครัว 
และชุมชน”  ตั้งไว้ 10,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ 
ที่ 7 หน้า 49 
 

งำนกีฬำและนันทนำกำร      รวม     560,000.- บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม     560,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     560,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     560,000.- บำท 
 
1. โครงกำรแข่งขันกีฬำต่อต้ำนยำเสพติด เทศบำลต ำบลวังกะ ฯลฯ  
ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 9 หน้าที่ 79 
2. โครงกำรกีฬำนันทนำกำรสำนสัมพันธ์ (กีฬำ ศพด.) ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.2  
โครงการที่ 20 หน้าที่ 55 

3. โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชนสำนสัมพันธ์  ตั้งไว้ 80,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 8 หน้าที่ 78 
 
 
 
 



4. โครงกำรจัดกำรแข่งขันเรือประเภทต่ำงๆ ตั้งไว้ 120,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 10 หน้าที่ 79 

5. โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล ต้ำนภัยยำเสพติด ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4.3  
โครงการที่ 12 หน้าที่ 79 
 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม     425,000.- บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม     425,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     425,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     425,000.- บำท 
1. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว 
(ประเพณีลอยกระทง) ตั้งไว้ 100,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาล 
ค่าสถานที่ในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัล 
ส าหรับการประกวด กรรมการตัดสินการแสดง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเงิน 
สนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัดงาน ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง ค่าเช่า 
อุปกรณ ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5  
โครงการที่ 1 หน้าที่ 65 

2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว 
(ประเพณีสงกรำนต์) ตั้งไว้  200,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพลุ ค่าดอกไม้ไฟ ค่าจ้างตกแต่งรถ ค่ามหรสพ 
และ/หรือการแสดง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัล 
ส าหรับการประกวด กรรมการตัดสินการแสดง  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัดงานค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 
เครื่องขยายเสียง  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการที่ 2 หน้าที่ 65 



3. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำมประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้ำ   
ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5  
โครงการที่ 3 หน้าที่ 65 
 

4. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำมประเพณีลอยเรือสะเดำะเครำะห์   
ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5  
โครงการที่ 4 หน้าที่ 65 
 

5. โครงกำรศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตั้งไว้  50,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการ 
ที่ 4 หน้าที่ 61 
6. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูศำสนำวันวิสำขบูชำ ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ 
ที่ 6 หน้าที่ 66 
7. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูศำสนำวันมำฆบูชำ  ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ 
ที่ 7 หน้าที่ 66 

8. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูศำสนำวันอำสำฬหบูชำ ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ 
ที่ 8 หน้าที่ 66 
 
 
 
 
 
 
 
 



งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว     รวม    1,550,000.- บำท 
งบด ำเนินงำน      รวม    1,550,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม    1,550,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน    1,550,000.- บำท 
1. โครงกำรอบรมกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยว ตั้งไว้ 300,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ 
ที่ 5 หน้าที่ 49 
2. โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.-บำท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตำมโครงกำร โดยมีการอบรมตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ 
ที่ 6 หน้าที่ 49 

3. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยว (ถนนคนเดิน เทศบำลต ำบลวังกะ)  
ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โดยมีการแสดงวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น กิจกรรมอาหาร 5 เชื้อชาติ  กิจกรรมการประกวดดนตรีของเยาวชน วันผลไม้ 
และของดีสังขละบุรี ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ 
ที่ 3 หน้าที่ 48 
4. โครงกำรจัดท ำสื่อ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวรองรับท้องถิ่น 4.0  
ในอ ำเภอสังขละบุรี ตั้งไว้ 100,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ 
ที่ 2 หน้าที่ 48 

5. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยว ถนนสำยวัฒนธรรม ชำวไทย-รำมัญ  
ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน 
ชาวไทย-รามัญ โดยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การท าอาหารรามัญ  การจักสาน  
เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากโครงการอบรมการให้บริการการ 
ท่องเที่ยวตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 4 
หน้าที่ 49 
 

6 โครงกำรเทศกำลอำหำร 5 เชื้อชำติ 
ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 1 หน้าที่ 3 



 
7 โครงกำรวันของดีเมืองสังขละบุรี 
ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  
แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 2 หน้าที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงำนงบกลำง 
งำนงบกลำง      รวม     7,079,200.- บำท 
งบกลำง      รวม         7,079,200.- บำท 
งบกลำง      รวม     7,079,200.- บำท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        จ ำนวน        340,000.- บำท 
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของ 
ค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง โดยส่งเป็นเงินสมทบใน 
อัตราเดียวกันน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน        จ ำนวน         15,000.- บำท 
1.เพื่อน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ส าหรับปีงบประมาณ 2564 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ       จ ำนวน         500,000.-บำท 
เพ่ือช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลต าบลวังกะ ตั้งไว้ 500,000.-บาท   
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ(จ านวน 418 คน  เป็นเงิน  3,214,800.-บาท )   จ ำนวน      3,214,800.-บำท 
(ผู้สูงอายุเดิม 359 คน ประมาณการเพ่ิมจ านวน 34 คน รวม 393 คน) 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
(ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนฯ 
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุฯ) 
 
 
 
 
 



เบี้ยยังชีพคนพิกำร (จ านวน 139 คน  เป็นเงิน  1,334,400.-บาท )    จ ำนวน      1,334,400.-บำท 
(ผู้พิการเดิม 125 คน ประมาณการเพ่ิมจ านวน 4 คน รวม 129 คน) 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
(ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนฯ 
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุฯ) 
  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จ านวน 2 คนๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน    จ ำนวน         12,000.-บำท 
เป็นเงิน 12,000.- บาท) 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
(ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนฯ 
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้สูงอายุฯ) 

เงินส ำรองจ่ำย      จ ำนวน        200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น 
การส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 
แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ 
โรคติดต่อ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
ของ อปท. พ.ศ.2560 
-หนังสือ มท.ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
(การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย) 
-หนังสือ มท. 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
(ซักซ้อมแนวทางใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยฯ) 
-หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
(ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ของอปท.) 
 
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน      จ ำนวน        275,000.-บำท 
(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)   
ตั้งไว้ 135,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังกะ สมทบในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข 
ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับ 
สนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 



-ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559 
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : ส าหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุน 
การบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
 

(2) เงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  
ตั้งไว้ 110,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามข้อบังคับสันนิบาตฯในอัตราร้อยละ 0.16 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว  
(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 
ห้าแสนบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณท่ัวไป 
ทั้งสิ้น 65,494,995.96 บาท เมื่อคิดค านวณในอัตราร้อยละ 0.00167 แล้วเป็นเงิน  
109,376.64 บาท เป็นยอดที่น ามาตั้งจ่าย  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายของอปท.เกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 
-ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม 
และค่าบ ารุง ฯ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับการจัดการจราจรของต ารวจ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0407/ว 1005  ลงวันที่ 31 ก.ค. 2532 โดย 
จ่ายจากค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522  

บ ำเหน็จ/บ ำนำญ        จ านวน       1,188,000.-บาท 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)      
เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ  
ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2564  
(ยกเว้นเงินผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) คือ จ านวน 59,400,000 บาท 
เมื่อค านวณร้อยละสองแล้ว เป็นเงิน 1,188,000 บาท เป็นยอดที่น ามาตั้งจ่าย          
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
-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/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 (ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2564 ของ อปท.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

 
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 

 
งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 

 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
ของ 

 
เทศบำลต ำบลวงักะ 

 
อ ำเภอสังขละบรุี   จังหวัดกำญจนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   รำยงำนรำยละเอียด 

         ประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 เทศบำลต ำบลวังกะ 
 อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 3,914,100.-บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทั่วไป แยกเป็น  
  

                                                        งบกลำง รวม           53,000.-บำท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ ำนวน  33,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง โดยส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 
น าส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
รำยจ่ำยงบกลำงอ่ืน        จ ำนวน  20,000.-บำท 
เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน  ฯลฯ   
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    แผนงำนกำรพำณิชย์                   รวม          3,861,100.- บำท 
แผนงำนกำรพำณิชย์       รวม      3,861,100.- บำท 
งบบุคลำกร         รวม        920,400.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม        920,400.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน        298,800.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามอัตราว่าง  
1.เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง. จ านวน 1 อัตรา 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        549,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง รวมจ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา 
   -พนักงานผลิตน้ าประปา         จ านวน 1 อัตรา  
2.พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 4 อัตรา 
   -พนักงานจดมาตรน้ าประปา    จ านวน 1 อัตรา  
   -พนักงานเก็บค่าน้ าประปา       จ านวน 3 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  72,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับ 
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง จ านวน  5 อัตรา 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา 
   -พนักงานผลิตน้ าประปา         จ านวน 1 อัตรา  
2.พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 4 อัตรา 
   -พนักงานจดมาตรน้ าประปา    จ านวน 1 อัตรา  
   -พนักงานเก็บค่าน้ าประปา      จ านวน 3 อัตรา 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบด ำเนินงำน      รวม     2,740,700.- บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม        70,700.- บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน        70,700.-  บำท 
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      จ ำนวน        70,700.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงาน                        
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29  
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
 
3) หนังสือส านักงาน 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 ก าหนด 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
 

ค่ำใช้สอย      รวม          70,000.- บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน          50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับงานประปา 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

 

 

 



รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า มอเตอร์  แผงสวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า  
โรงสูบน้ า โรงกรองน้ า ฯลฯ ยกเว้นการซ่อมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
-หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 (รูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
ค่ำวัสดุ      รวม         700,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า   
สายไฟฟ้า  ฯลฯ  ไว้ใช้ในการกิจการประปา    
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)   

วัสดุก่อสร้ำง           จ ำนวน         200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง         จ ำนวน           10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ฯลฯ  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)     
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับยานพาหนะ   
จารบีใช้กับมอเตอร์สูบน้ าในการด าเนินกิจการประปา   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน       400,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ ใช้ในการด าเนิน 
กิจการประปา   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)  
-หมวดค่าวัสดุฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม 
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ค่ำสำธำรณูปโภค        รวม     1,900,000.- บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ         จ ำนวน     1,900,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ าประปา และโรงกรองน้ า 
ประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 งบลงทุน      รวม       200,000.- บาท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม           100,000.- บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน       100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง 
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง      รวม       100,000.- บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     จ ำนวน       100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ  
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 


