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ส่วนที ่1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลวงักะ 
 

อ ำเภอสังขละบรุี   จังหวัดกำญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ  

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลวังกะ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลวังกะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังกะ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2560  
ดังต่อไปนี้     
 

1. สถำนะกำรคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 141,964,052.94 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม 78,285,288.26 บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 28,497,970.71  บาท  
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  7  โครงการ 
                  รวม   8,245,500.-  บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  1  โครงการ             
รวม  400,000.00   บาท  
    1.2 เงินกู้คงค้าง -บาท    
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2558 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น….88,485,051.67….  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        355,713.47   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     861,525.80   บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              2,895,803.85   บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เทศพาณิชย์          3,155,482.21   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 65,400.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน               ...........-........    บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             53,661,401.34  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             27,489,725.00  บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            7,278,578.87 บาท 
         
(3) รายจ่ายจริงจ านวน 73,755,049.16 บาทประกอบด้วย  
 งบกลาง                     1,988,948.80 บาท 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  13,743,076.86 บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 19,156,212.84 บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)              14,133,223.12 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)        1,162,100.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)      12,215,800.00 บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     7,197,573.87.00 บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน                -  บาท 
 
3. งบเฉพำะกำร 
ประเภทกิจกำร.....ประปำ... กิจกำร...ประปำ...... 



 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรับจริง  3,155,482.21  บาทรายจ่ายจริง 2,956,167.28 บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน   ....……-………     บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน   ....……-……….    บาท 
            ก าไรสุทธิ      จ านวน     199,314.21     บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558    จ านวน  4,404,172.05    บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน  .………-……….  บาท        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัต ิ



 
 

 
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2560 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลวงักะ 
 

อ ำเภอสังขละบรุี  จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่ำง เทศบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของเทศบำลต ำบลวังกะ 

อ ำเภอสังขละบุรี    จังหวัดกำญจนบุร ี     
 

กอง แผนงำน ยอดรวม(บำท) 
ส ำนักปลัด 

 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

14,557,940.00 
6,345,280.00 

26,849,960.00 
1,084,000.00 
2,370,000.00 

 

กองคลัง 
 

แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) 
 

3,229,960.00 
 

กองช่ำง 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

3,847,480.00 
24,042,120.00 

 แผนงานงบกลาง 5,634,610.00 
ประมำณกำรรำยจ่ำย  87,961,350.00 



ประปำ แผนงานการพาณิชย์ 
งบกลาง 

3,485,480.00 
52,000.00 

ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 91,498,830.00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

เทศบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุร ี   จังหวัดกำญจนบุรี 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา65 จึงตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาล
ต าบลวังกะ  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 66,719,310 บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น 66,719,310 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้     
 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,090,270.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3,754,850.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม    
    แผนงานการศึกษา  21,329,990.00 
    แผนงานสาธารณสุข 3,338,220.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 14,739,590.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,185,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,980,000.00 



ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    งบกลาง 2,301,390.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 66,719,310.00 

 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  3,821,680  บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 47,000.00 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  1,009,680.00 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  2,565,000.00 

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 200,000.00 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 3,821,680.00 
 
 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล 
 ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่.......................................................  
 
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
                  (นายปกรณ์  น้อยเกตุ) 
       ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
 
  เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) ……………………………………..… 
    (นายชาธิป  รุจนเสรี) 
ต าแหน่ง  นายอ าเภอสังขละบุรี  ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
เทศบำลต ำบลวังกะ 

อ ำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี   

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  91,498,830.00.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงำนบริหำรทั่วไป         รวม      17,787,900.- บำท 

งำนบริหำรทั่วไป         รวม    14,557,940.- บำท 
 

งบบุคลำกร          รวม    10,014,840.- บำท 
หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)       รวม     3,072,000.- บำท 
ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนนำยก/รองนำยก      จ ำนวน       756,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี  เดือนละ  30,000.-บาท  จ านวน    
12 เดือน  เป็นเงิน  360,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน  
เดือนละ16,500.-บาท  ต่อคน  จ านวน  12  เดือนเป็นเงิน  396,000.-บาท     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
 

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก        จ ำนวน       240,000.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีเดือนละ8,000 บาท 
จ านวน 12 เดือนเป็นเงิน 96,000.-บาทรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000บาท 
ต่อคนจ านวน 12 เดือนจ านวน 2 คนเป็นเงิน 144,000.-บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป   

 

เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก       จ ำนวน       240,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 8,000 บาท 
จ านวน 12 เดือนเป็นเงิน 96,000.- บาทรองนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000บาท 
ต่อคนจ านวน 12 เดือนจ านวน 2 คนเป็นเงิน 144,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 

 

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศบำล     จ ำนวน        216,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีจ านวน 1 คน 
เดือนละ 10,500.- บาทจ านวน 12 เดือนเป็นเงิน 126,000.- บาทและเงินค่า 
ตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามกฎหมายก าหนดจ านวน 1คน 
เดือนละ 7,500 บาทจ านวน 12 เดือนเป็นเงิน 90,000.- บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป     
 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำอปท.       จ ำนวน      1,620,000.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา 
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้      

 



(1) ประธานสภาเทศบาลเดือนละ 16,500.-บาทจ านวน 12 เดือนเป็นเงิน198,000.-บาท 
(2) รองประธานสภาเทศบาลเดือนละ13,500.-บาทจ านวน 12 เดือนเป็นเงิน162,000.-บาท 
(3) สมาชิกสภาเทศบาลเดือนละ 10,500.-บาทต่อคนจ านวน 10 อัตราจ านวน12 เดือน 
เป็นเงิน 1,260,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป    

 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     6,962,860.- บำท
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน     4,803,120.- บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 10 อัตราและอัตราว่าง จ านวน 6 อัตรา 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป     

 
เงินประจ ำต ำแหน่ง      จ ำนวน       278,400.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล จ านวน 3 ราย 
เดือนละ 7,000 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย  
เดือนละ5,600 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย  
เดือนละ3,500 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน  1 ราย 
นักบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 ราย         
เดือนละ 5,600.-บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย       
เดือนละ 1,500.-บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป        
   
เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน         จ ำนวน       218,400.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งของนักบริหารงานเทศบาลจ านวน 2 ราย 
เดือนละ 7,000 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย    
เดือนละ 5,600 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย    
นักบริหารงานทั่วไป    
เดือนละ 5,600.-บาทต่อคนจ านวน 12 เดือน จ านวน 1 ราย       
เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป  

 
 
 

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน    1,522,920.-บำท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จ านวน 10 อัตรา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 
  
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน        120,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานเทศบาลจ านวน 5 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 
 



งบด ำเนินกำร      รวม      4,163,100.-บำท 
ค่ำตอบแทน       รวม        739,100.-บำท 
 ค่ำเบี้ยประชุม         จ ำนวน           5,000.-บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ของ คณะกรรมการคณะต่างๆ  ที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการ 
ทั่วไปของเทศบาล  เช่น  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ,คณะกรรมการชุมชน,คณะกรรมการ 
สอบสวนทางวินัย , ตัวแทนประชาคม,สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป )        
 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน       554,100.-บำท 
1. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจตรา และปราบปรามผู้ละเมิด    
เทศบัญญัติและพรบ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน    
เมืองตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป)  จ านวน  11,000.- บาท                           
  
2. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป)จ านวน  393,100.- บาท           
 
3  ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษ ข้าราชการ จ านวน 10 คน   
รวม 12 เดือนๆละ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป                                           
งานบริหารทั่วไป)จ านวน  120,000.- บาท     
 
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานพนักงาน/ข้าราชการ อปท.เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานตามกฎหมายก าหนด ตั้งจ่าย 
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)จ านวน  30,000.- บาท 
 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  60,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี และพนักงาน 
เทศบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ) 
 
 
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ         จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
 
ค่ำเช่ำบ้ำน         จ ำนวน  90,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลเดือนละ4,000.-บาท รวม 12  
จ านวน  1  รายและ เดือนละ 3,500.-บาท รวม 12เดือน  จ านวน 1ราย 
ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 
ค่ำใช้สอย      รวม        1965,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร        จ ำนวน          525,000.-บำท 



(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์   
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)จ านวน  500,000.-บาท         
 
 

(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการตั้งจ่ายจากเงิน 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จ านวน 25,000.-บาท 
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  70,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  จ านวน  70,000.-บาท     
 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร        จ ำนวน         305,000.-บำท 
1 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต่างๆของเทศบาล  จ านวน  300,000.-บาท  เพ่ือจ่าย 
เป็นค่ารับรองและ/หรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่าย 
(ไม่เกิน 1%)  ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว(ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  
และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป ) 
 
2 ค่าเลี้ยงรับรอง  จ านวน  5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม 
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  จ ำนวน        1,065,000.-บำท 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร ของคณะ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่เก่ียวเนื่อง 
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆตามความจ าเป็น ฯลฯ   
จ านวน  400,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 

2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ตั้งไว้ 100,000.- บาทเพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป )   
 

3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวังกะ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา 
บริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่าย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป )  
 
 



4.โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเทศบาล 
ต าบลวังกะตั้งไว้  20,000.-  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
 
 
 

5.โครงการแต่งกายประจ าถิ่นทุกวันศุกร์ เทศบาลต าบลวังกะ ตั้งไว้ 5,000.-  บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
 
7.โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป )  
 
 
8 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่ส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป )  
 

9. ค่าจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลวังกะ ผู้บริหารท้องถิ่น การลงประชามติ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ  
และรายจ่ายอื่นๆ   ที่จ าเป็นต้องใช้และเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง ตั้งไว้  300,000.-บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป )  
 
10 โครงการเทศบาลน่าอยู่  ตั้งไว้ 10,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
 
11.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
  
12 โครงการอบรมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
 
13 โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
 
14 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
ตั้งไว้ 10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 



 
 
ค่ำวัสดุ      รวม        945,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน        400,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เป็นค่ากระดาษ ปากกา  
ดินสอ ยางลบ  ค่าวารสาร/นสพ.  ค่าจัดท าแผ่นพับวารสารเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่าย 
จากรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป )   
 
 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว      จ ำนวน  5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด  เข่ง มุ้ง ผ้าต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ) 
 

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล   
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ) 
 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน      120,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  ) 
 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์      จ ำนวน      200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก ผ้าหมึก  เม้าส์ 
แผงวงจรป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมส าเร็จรูป และอ่ืนๆตามความจ าเป็น 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน  
บริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)  
 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่      จ ำนวน      200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การให้บริการ    
แผ่นพับ  โปสเตอร์  ใบปลิว  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี  ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  
 
ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม       514,000.-บำท 
1. ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน       350,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของส านักงานเทศบาล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล  และสนามกีฬาเทศบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)   
 
2. ค่ำโทรศัพท์           จ ำนวน          50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลจ านวน 5  
หมายเลข ในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 



 
 
3. ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่      จ ำนวน  84,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน 5 หมายเลข  
ในระยะเวลา  12  เดือน  ตั้งจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป)    
 
4.ค่ำไปรษณีย์      จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์  ค่าฝากส่งธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร 
และอ่ืน ๆ เพื่อไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 
 
งบลงทุน      รวม        360,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม        360,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน       รวม          50,000.-บำท 
จัดซื้อโต๊ะขำว จ ำนวน 20 ตัว      จ ำนวน          50,000.-บำท 
 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 
 
ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่   
1.จัดซื้อกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 1 ตัว      จ ำนวน  30,000.-บำท 
ต้ังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป) 
จัดซื้อตำมรำคำท้องถิ่น    
 
2. จัดซื้อโดรน พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน ๑ ตัว      จ ำนวน  60,000.-บำท 
ต้ังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป) 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 
 
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จ ำนวน 1 เครื่อง      จ ำนวน  20,000.-บำท 
ต้ังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารทั่วไป) 
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน        200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  )  
 
งบเงินอุดหนุน      รวม  20,000.-บำท 
เงินอุดหนุน      รวม  20,000.-บำท 
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน  20,000.-บำท 



อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อ 
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งำนบริหำรงำนคลัง      รวม 3,229,960.-บำท 
งบบุคลำกร      รวม  2,270,040.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม  2,270,040.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน  2,270,040.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน4อัตราและอัตราว่าง  
จ านวน 5 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของ 
พนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
 
 

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      108,000.-บำท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง 
 

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

งบด ำเนินงำน      รวม            739,920.- บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม            157,920.- บำท 
 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน  10,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )   
 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน          147,920.-บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ) จ านวน  94,920.- บาท    
 

2 ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษ ข้าราชการ  
จ านวน 4 คน รวม 12 เดือนๆละ 1,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)จ านวน  48,000.- บาท 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ      รวม  5,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 
ค่ำใช้สอย      รวม            130,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ  จ ำนวน        120,000.-บำท 
1.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ จ านวน  50,000.-  บาทตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  จ านวน  10,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
  
3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
  
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุด 



เสียหาย(ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 

ค่ำวัสดุ      รวม         160,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  
ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน         50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก ผ้าหมึก  เม้าส์ 
แผงวงจรป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมส าเร็จรูป และอ่ืนๆตามความจ าเป็น 
ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง) 
 

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

ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม            292,000.- บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน        280,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของตลาดสดเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)   
 
ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่      จ ำนวน         12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 หมายเลข ในระยะ 
เวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
 

งบลงทุน      รวม          100,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม          100,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ ำนวน          100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ที่มีวงเงินเกิน 5,000.-บำท)  ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง)   
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม    6,345,280.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน              รวม 5,703,160.-บำท 
งบบุคลำกร         รวม 1,766,820.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม 1,766,820.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน        จ ำนวน   612,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลจ านวน 1 อัตรา   และอัตราว่าง  
จ านวน 2 อัตราทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน 
เทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)          
 
 

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      1,022,280.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 9อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน) 
 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน      131,940.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 9 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
 
งบด ำเนินงำน         รวม         1,303,140.- บำท 
ค่ำตอบแทน         รวม           209,140.- บำท 
 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       จ ำนวน  20,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ 
สงบภายใน  ) 
 



ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน       189,140.-บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษา 
ความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
จ านวน  123,140.- บาท 
 

 
 
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงาน 
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
จ านวน  30,000.- บาท 
 

3 ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษจ านวน 3 คน 
รวม 12 เดือนๆละ 1,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษา 
ความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
จ านวน  36,000.- บาท 
 

ค่ำใช้สอย         รวม            429,000.- บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       จ ำนวน          30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)           
 

รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  
(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ) 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน        369,000.-บำท 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ จ านวน  50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2.  โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และจุดบริการ  ตั้งไว้ 12,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

3.  โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์และจุดบริการ  ตั้งไว้ 12,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

4. โครงการอบรมอปพร./ทบทวนและศึกษาดูงานสมาชิก อปพร.เทศบาลต าบลวังกะ   
ตั้งไว้ 200,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าท่ีพัก  



 ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ตลอดจน 
รายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
5 โครงการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันภัยเทศบาลต าบลวังกะ  ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

6.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ 35,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 
7.โครงการป้องกันภัยพิบัติสู่อาเซียน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

ค่ำวัสดุ            รวม            665,000.- บำท 
วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน         10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เป็นค่ากระดาษ  
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
   

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว        จ ำนวน  5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด  เข่ง มุ้ง ผ้าต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน ) 
   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       จ ำนวน  200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล   
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ) 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ ำนวน  180,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน  ) 
 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาดับเพลิงเคมี ถังน้ ายาดับเพลิงเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน )   
 
วัสดุเครื่องแต่งกำย        จ ำนวน  100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดวอร์ม ชุดหมี ชุดดับเพลิง เครื่องแบบ อปพร. หมวก 
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง สายสลิง แว่นตากันสารเคมีฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 



ความสงบภายใน  ) 
 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ          จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ชุดหวอรถน้ า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน 
แผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
ภายใน  ) 
 
วัสดุอื่นๆ           จ ำนวน  100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตะแกรงกันสวะ  สายส่งน้ าดับเพลิง, กระบอง, ไฟฉาย, กรวย, 
เสื้อสะท้อนแสง, เสื้อชูชีพ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ) 
 
งบลงทุน      รวม        2,633,200.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         รวม           33,200.-บาท 
1. ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ  ส ำหรับงำนส ำนักงำน  จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน  30,000.-บำท 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล  จ านวน  1 เครื่อง  ตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ) 
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจ าปีงบประมาณ  2559  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   
 
2.จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  จ ำนวน  1  เครื่องๆ ละ3,200.-บำท   จ ำนวน    3,200.-บำท 
ต้ังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปีงบประมาณ  2559  กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร   
 
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ 
จัดซื้อรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน (ขนาด 6,000ลิตร)     จ ำนวน         2,500,000.-บำท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )   
 
   
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์               จ ำนวน        100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ) 
 
 
งำนเทศกิจ         รวม          642,120.-บำท 



งบบุคลำกร         รวม             633,120.-บำท 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม              633,120.-บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน          405,120.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จ านวน2อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) 
  
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน          108,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ) 
  
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน           12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ) 
 
งบด ำเนินงำน      รวม  9,000.-บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม  9,000.-บำท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  9,000.-บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ  ) 
จ านวน 9,000.- บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 แผนงำนกำรศึกษำ                       รวม          26,849,960.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ      รวม       5,617,800.-บำท 
งบบุคลำกร      รวม       4,613,640.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม       4,613,640.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน        จ ำนวน       2,778,600.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 จ านวน  10 อัตรา และ 
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล อัตราว่าง จ านวน 2 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา               
   
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        1,619,040.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  จ านวน 13 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 



เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน          216,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง  จ านวน 11 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา)   
 
งบด ำเนินกำร         รวม             794,160.-บำท 
ค่ำตอบแทน         รวม             472,160.-บำท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  98,660.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากรายได้ 
 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน          373,500.-บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจาก 
รายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
จ านวน  253,500.- บาท        
 

2 ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษจ านวน 10 คน 
รวม 12 เดือนๆละ 1,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)จ านวน  120,000.- บาท  
 
 
 
 
ค่ำใช้สอย      รวม          282,000.-บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน          282,000.-บำท 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร 
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
จ านวน  52,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ตั้งไว้  30,000.-บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
ต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้  200,000.-บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
 

ค่ำวัสดุ         รวม  40,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน           20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น เป็นค่ากระดาษ  
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏใน 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
   



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

งบเงินอุดหนุน         รวม         210,000.-บำท 
เงินอุดหนุน         รวม         210,000.-บำท 
เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น   จ ำนวน         210,000.-บาท 
สำธำรณประโยชน์   
1. อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน  ตั้งไว้  195,000.-บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
โดยแยกเป็น   โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  จ านวน 65,000.-บาท 
   โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  จ านวน 65,000.-บาท 
    โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม  จ านวน 65,000.-บาท 
 
 
 

2. อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลวังกะ3 โรงเรียน 
ตั้งไว้  15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา ) 
โดยแยกเป็น   โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  จ านวน 5,000.-บาท 
   โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  จ านวน 5,000.-บาท 
   โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม  จ านวน 5,000.-บาท 
 
 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                    รวม     21,232,160.-บำท 
งบด ำเนินกำร              รวม       8,777,160.-บำท 
ค่ำใช้สอย           รวม       2,242,900.-บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ    จ ำนวน      2,242,900.-บำท 
1.โครงการออมวันละนิดเพ่ือชีวิตที่พอเพียง  ตั้งไว้  9,000.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า 
วัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน  5,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  3,000.-บาท 
 
2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯปลอดภัยปลอดโรคส่งเสริมไอโอดีนสุขภาพอนามัย 
และทันตสุขภาพ  ตั้งไว้ 11,600.-บาทเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 11,600.-บาท 
 
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และทันตสุขภาพ ตั้งไว้ 6,000.-บาทเป็นค่า 
วัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน 2,000.-บาท 



  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน 2,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 2,000.-บาท 
   
4. โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ ตั้งไว้  ตั้งไว้  1,000.-บาท 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
 
 
 
5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ตั้งไว้  166,000.-บาทเป็นค่าวัสดุต่างๆตาม 
โครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  136,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน  10,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน  10,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  10,000.-บาท 
 
6. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯปลอดโรค ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน  8,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  5,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน  5,000.-บาท 
 
7.โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 2,000.-บาท 
 
8. โครงการศึกษาเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก ตั้งไว้ 4,000-.บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  4,000.-บาท 
 
9. โครงการคัดแยกขยะ ตั้งไว้ 2,000-.บาท เพื่อจ่าย 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน  2,000.-บาท 
 
10. โครงการโตไปไม่โกง  ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน 3,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน 1,000.-บาท 



  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 3,000.-บาท 
 
 
 
11. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม  ตั้งไว้ 4,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 3,000.-บาท 
 
12 โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง  ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 1,000.-บาท 
 
13 โครงการส่งเสริมศีลธรรม  ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 3,000.-บาท 
 
14 โครงการรักการอ่านรอบรู้สู่อาเซียน  ตั้งไว้ 4,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ  จ านวน 1,000.-บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า  จ านวน 1,000.-บาท 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 1,000.-บาท 
 
15 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  ตั้งไว้ 2,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 2,500.-บาท 
 
16. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ        รวม    1,998,800.-บำท  
16.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว)  จ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนำยน  2559 จ ำนวน    506,600.-บำท 
โดยแยกเป็น         
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  42  คนๆละ 850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  71,400.-บาท  
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า จ านวน 41 คนๆละ  850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  69,700.-บาท   
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ จ านวน 99 คนๆละ  850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  168,300.-บาท   
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กวัดวังก์วิเวการาม จ านวน 116 คนๆละ  850.-บาท/ภาคเรียน 
จ านวน  2  ภาคเรียน  เป็นเงิน  197,200.-บาท   



ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา)            
 
16.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน       จ ำนวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนำยน  2559     จ ำนวน     1,460,200 .-บำท 
โดยแยกเป็น           
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท 
จ านวน 42 คน เป็นเงิน   205,800.-บาท  
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า จ านวน  245 วัน อัตราคนละ 20 บาท  
จ านวน 41 คน เป็นเงิน 200,900.-บาท  
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณจ านวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท  
จ านวน 99 คน เป็นเงิน 485,100.-บาท 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กวัดวังก์วิเวการามจ านวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท  
จ านวน 116 คน เป็นเงิน 568,400.-บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับ 
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

16.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก     จ ำนวน  32,000.-บำท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลวังกะ  จ านวน 16 คน ๆละ 2,000.-บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน  
วัยเรียนและประถมศึกษา)    
 

ค่ำวัสดุ                 รวม     6,534,260.-บำท 
วัสดุอื่นๆ                                รวม     6,534,260.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จ านวนเด็ก ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2559 
โดยแยกเป็น         
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสังขละบุรี จ านวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท  
จ านวน 42 คน  เป็นเงิน 80,480.- บาท   
2.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านไหล่น้ า จ านวน  260 วัน  อัตราคนละ 7.37 บาท  
จ านวน 41 คน  เป็นเงิน 78,570.- บาท    
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณจ านวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท  
จ านวน 99 คน  เป็นเงิน 189,710.-บาท   
4.  ศูนย์พฒันาเด็กวัดวังก์วิเวการามจ านวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท  
จ านวน 116 คน  เป็นเงิน 222,280.-บาท       
 
5.  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ านวน  260  วัน  อัตรา คนละ 7.37 บาท  
จ านวน 2,226 คน  เป็นเงิน 4,265,460.-บาท 
6.  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจ านวน  260  วัน  อัตรา  คนละ 7.37  บาท   
จ านวน 886 คน  เป็นเงิน  1,697,760.-บาท       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน 
วัยเรียนและประถมศึกษา) 
 



งบเงินอุดหนุน      รวม 12,448,000.-บำท 
เงินอุดหนุน      รวม 12,448,000.-บำท 
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น   จ ำนวน 12,448,000.-บำท 
สำธำรณประโยชน์   
อุดหนุนอาหารกลางวัน  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  
1. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ านวน200วันx อัตราคนละ 20 บาทx2,226 คน 
 (จัดสรร 100% )  เป็นเงิน 8,904,000.-บาท  
2. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการามจ านวน 200 วัน x อัตรา คนละ 20บาท x 886คน 
 (จัดสรร 100%) เป็นเงิน  3,544,000.-บาท    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา)   
 
 
งบลงทุน      รวม       7,000.- บำท 
ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง         รวม       7,000.- บำท 
 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ                          รวม           7,000.-บำท 
จัดซื้อตู้เย็น จ ำนวน 1 เครื่อง       จ ำนวน        7,000.-บำท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข      รวม     3,847,480.- บำท 
งบบุคลำกร      รวม     2,695,620.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     2,695,620.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน        405,360.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลอัตราว่าง จ านวน 2 อัตราตั้งจ่าย 
จากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
 

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ      จ ำนวน        210,840.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าเทศบาล ในต าแหน่งพนักงานขับรถขยะ  
จ านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 



ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        1,863,480.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จ านวน  17 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน      จ ำนวน          215,940.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง อัตราว่าง จ านวน 17. อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
งบด ำเนินกำร      รวม     1,106,680.- บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม        248,860.- บำท 
 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน      248,860.-บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงาน 
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)จ านวน  136,860.- บาท 
 
 
 
 

2 ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษจ านวน 1 คน 
รวม 12 เดือนๆละ 1,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)จ านวน 12,000.-บาท    
 
 
 
 

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสุขาภิบาล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์   
ตอบแทนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนและสัตวแพทย์ที่ไปช่วยท าการตรวจสัตว์  และซากสัตว์   
ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล เป็นการชั่วคราว จ านวน 40,000.-บาท  ตามระเบียบ 
หนังสือ  ที่  มท03134/ว3617  ลงวันที่  6 ธันวาคม  2557 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข) 
 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ      จ ำนวน  60,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 

ค่ำใช้สอย      รวม          500,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน   20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
จ านวน  20,000  บาท 
 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  จ ำนวน          480,000.-บำท 
1.  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาล แก่ผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศบาล  



ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมโรคตามฤดูกาล ตั้งไว้  60,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

3. โครงการชุมชนปลอดขยะ และรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ตั้งไว้  250,000.-บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ การศึกษาดงูาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
ต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 
 

4. โครงการสร้างขยะให้มีมูลค่าและให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะในครัวเรือน 
ตั้งไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

5 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งไว้  100,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

ค่ำวัสดุ      รวม          320,000.-บำท 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน  300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์  น้ ายาพ่นก าจัดยุง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏ 
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ใบปลิว  กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
 
ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม  38,000.-บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน  38,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับปั๊มน้ าบริเวณสวนหย่อม และเตาเผาขยะ ไฟฟ้า 
สาธารณะตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับสาธารณสุข)   
 
งบเงินอุดหนุน      รวม  45,000.-บำท 
เงินอุดหนุน รวม  45,000.-บำท 
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน  45,000.-บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 3 ชุมชนๆละ  
15,000  บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร 
ทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            แผนงำนเคหะและชุมชน             รวม     24,042,120.-บำท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม        5,342,120.- บำท 
งบบุคลำกร      รวม     3,059,640.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม     3,059,640.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน     2,152,560.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 4 อัตรา อัตราว่าง จ านวน 4 อัตรา 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
 

 -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)รำยเดือน    จ ำนวน              9,000.-บำท  
รวม 12 เดือนๆละ750.-บาท ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 

เงินประจ ำต ำแหน่ง        จ ำนวน  67,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานช่าง จ านวน1รายเดือนละ 
 5,600 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน        จ ำนวน  67,200.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งของนักบริหารงานช่าง จ านวน1ราย 
เดือนละ 5,600 บาทต่อคนจ านวน 12 เดือนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน          679,600.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง จ านวน4 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 
 

เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน          จ ำนวน  84,000.-บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 
รับรองของพนักงานจ้าง จ านวน3อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด ำเนินกำร      รวม            1,482,480.-บำท 
ค่ำตอบแทน      รวม          290,480.-บำท 
 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  50,000.-บำท 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) 
 

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน        240,480.- บำท 
1 ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงาน 
จ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน 
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) จ านวน  162,480.- บาท 
 

2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535   
ข้อ65 และ ข้อ 66 และตามหนังสือสั่งการ ที่ มท.  0803/ว. 690 ลงวันที่  28  
มีนาคม 2551  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค 0406.4/ว. 18   
ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2551   เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
จ านวน  30,000.- บาท 
 

3 ค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพ้ืนที่พิเศษ ข้าราชการ พนักงาน  
จ านวน 4 คนรวม 12 เดือนๆละ1,000 บาทตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)จ านวน  48,000.- บาท 
 
ค่ำใช้สอย      รวม          630,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  510,000.-บำท 
(1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าผังเมืองรวม  และบริการอ่ืนของเทศบาล ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน  )จ านวน  500,000  บาท 
 

(2)   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าประกันภัยรถยนต์ของทางราชการตั้งจ่าย 
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน  )จ านวน  10,000  บาท  
 
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 



(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  )  จ านวน 50,000  บาท 
 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  จ ำนวน  80,000.-บำท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงาน 
เทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจาก 
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
ชุมชน )จ านวน  30,000  บาท  
 

2.  โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชนประชาชนเพื่อพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งไว้  30,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว 
กับเคหะและชุมชน) 
 
3. โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสียในชุมชนและสถานประกอบการ 
ตั้งไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    
 
ค่ำวัสดุ      รวม            550,000.-บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน          30,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปากกา สเกลเซ็ดกระดาษ ยางลบ ดินสอ  พร้อมอุปกรณ์ 
และเครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน  200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทต์ไฟฟ้า  
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
  
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       จ ำนวน  150,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ใช้กับรถยนต์ รวมถึงยานพาหนะ 
ต่าง ๆ ของเทศบาล  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ ำนวน    100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์         จ ำนวน      50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก ผ้าหมึก  เม้าส์ 
แผงวงจรป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมส าเร็จรูป และอ่ืนๆตามความจ าเป็น 



ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได ้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน      20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  โปสเตอร์  ใบปลิว  กระดาษ 
เขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน )        
 
ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม    12,000.-บำท 
ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่        จ ำนวน    12,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 หมายเลข 
ในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   
 
งบลงทุน      รวม            800,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม        300,000.-บำท 
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์        จ ำนวน        300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ           
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)        
 
ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง      รวม          500,000.-บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     จ ำนวน      500,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  
 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน)   
 
 

งำนไฟฟ้ำถนน         รวม       14,100,000.-บำท 
งบด ำเนินกำร      รวม          400,000.-บำท 
ค่ำใช้สอย       รวม          100,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน      100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาช่างไฟ และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า ถนน) 
 
 

ค่ำวัสดุ      รวม          300,000.-บำท 
วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน      300,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่นปูน ทราย ตะปู ฯลฯ และวัสดุที่จ าเป็นอื่นๆ 
ในการปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการต่างๆ ในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน )         
 

งบลงทุน         รวม       13,700,000.-บำท 
ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง         จ ำนวน   13,700,000.-บำท 



ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
1 ค่าก่อสร้างอาคารสนามกีฬา  บริเวณสนามกีฬาเทศบาล  ตั้งไว้  9,000,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารสนามกีฬา คสล. ชั้นเดียว  กว้าง 20.00 เมตร  ยาว 43เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  860  ตารางเมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาด้วยเหล็กรีดลอน 
ผังอาคารประกอบด้วยเวทียกพ้ืน , ห้องน้ าชาย – หญิง สนามกีฬาที่ใช้แข่งขัน บาสเก็ตบอล  
วอลเล่ย์บอล , ตะกร้อ และอ่ืนๆได้พร้อมพ้ืนสนามบาสเก็ตบอล ,แผ่นยางสังเคราะห์ โพลียูรีเทน , 
เสาโครงแป้นบาสเก็ตบอล เสาตาข่ายวอลเล่ย์บอล , มีระบบไฟฟ้า แสงสว่างอาคาร และไฟฟ้า 
ส่องสว่างส าหรับการแข่งขัน ตามมาตรฐานก าหนด 
 
2. โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลต าบลวังกะ  ตั้งไว้  3,500,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว  กว้าง 8.00  เมตร  ยาว 20.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  160  ตารางเมตร พร้อมเวที , ห้องควบคุม , ห้องน้ าภายในอาคาร , ระบบประปา 
  , ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ,ระบบปรับอากาศ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
ประกอบด้วยโต๊ะพับเอนกประสงค์  40  ชุด  และเก้าอ้ีประชุม  100  ชุด 
 
3.โครงการเสียงตามสาย  ตั้งไว้ 1,200,000.-บาท  เพ่ือเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาล 
 บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ประกอบด้วยชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงตามสาย 
ทางไกลอัตโนมัติ ชนิดเข้ารหัสดิจิตอล ควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 30 โซน พร้อมชุดเครื่องเล่น 
VCD / DVD / USB MP3 1 ชุด  ชุดรับและขยายสัญญาณ  ขนาดไม่น้อยกว่า 100  วัตต์ 
20 ชุด พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า   20  ชุด ล าโพง ฮอลล์  ปากกลม  ขนาดไม่น้อยกว่า  15  นิ้ว 
  ก าลังขับไม่น้อยกว่า  60  วัตต์  จ านวน  ไม่น้อยกว่า  20  ชุด   
 
งำนสวนสำธำรณะ        รวม     2,800,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร      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  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน  งานสวนสาธารณะ)        
 

 
ค่ำวัสดุ      รวม     200,000.-บำท 
วัสดุกำรเกษตร         จ ำนวน     200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ)    
 

ค่ำสำธำรณูปโภค        รวม     800,000.-บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ      จ ำนวน     800,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับปั๊มน้ าบริเวณสวนหย่อม และเตาเผาขยะ ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ) 
 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม        1,800,000.-บำท 



งบด ำเนินกำร      รวม        1,000,000.-บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม  50,000.-บำท 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(วงเงินไม่เกิน 5000 บาท)ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  จ านวน 50,000  บาท 
 

ค่ำวัสดุ      รวม          950,000.-บำท 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว        จ ำนวน            50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ถุงมือยาง รองเท้ายาง เข่ง น้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )   
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ ำนวน          800,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )  
 

 
วัสดุอื่น ๆ         จ ำนวน  100,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )  
 
งบลงทุน        รวม       800,000.-บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม           800,000.-บำท 
1 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา  จ านวน        250,000.-บาท
และปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ 
และชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  )   
 
2. โครงการก่อสร้างจุดรองรับถังขยะ ตั้งไว้ 500,000.-บาท 
ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    )      
 
3.โครงการจุดพักขยะส าหรับชาวแพ  ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
ตามแบบรูปรายการเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    )      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน     รวม     1,084,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร      รวม     1,024,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     1,024,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     1,024,000.- บำท 
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานฯลฯ 
  ตั้งไว้  400,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าที่พัก  ค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่ายานพาหนะ  ค่าของที่ระลึก  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่ 
จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
 
 

2.  โครงการจัดท าประชาคม และแผนชุมชน ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
วัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่ม  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

3. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งไว้ 20,000.-  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อย 
โอกาสและศึกษาดูงาน  ตั้งไว้  450,000.-  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

5. โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล  
ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลวังกะ ตั้งไว้  24,000.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 



7.โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง  ตั้งไว้  10,000.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
 
8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคม  
นอกสถานที ่ตั้งไว้  10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได ้
 
9. โครงการสนับสนุนพัฒนาองค์กรสตรี 
ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
10. โครงการจิตอาสารักษ์สังขละบุรี ตั้งไว้  10,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
ตั้งจ่ายจากรายได ้ 
 
11. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  
ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได ้  
 
งบเงินอุดหนุน          รวม         60,000.-บำท 
เงินอุดหนุน          รวม            60,000.-บำท 
เงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์  จ ำนวน         60,000.-บำท 
 
2.  อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
 ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

3. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ตั้งไว้ 40,000-.บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) 
 

 
 
 

                                
 
 
 
 
              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                             รวม         2,370,000.- บาท 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร   รวม     1,670,000.- บำท 



งบด ำเนินกำร      รวม     1,670,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     1,670,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     1,670,000.- บำท 
1. โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลวังกะ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา  ตลอดจนราย   
จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2 โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้
 

3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีออกพรรษา  ตั้งไว้ 80,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุกีฬา   
ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้
 

4.  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 5 ธันวา ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  
ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่ามหรสพ 
และ/หรือการแสดง   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที ่
ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่อง 
ขยายเสียง จ้างเหมาเวท ีตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป   
 

5.  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 
พรรษา 12 สิงหามหาราชินี    ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี 
การทางศาสนา ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ   
ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่ง 
สถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า   
และเครื่องขยายเสียง  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได ้
 

6.โครงการวันปิยมหาราช  ตั้งไว้  5,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
พิธีการทางศาสนา  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพลุ   
ค่าดอกไม้ไฟ  ค่ามหรสพและ/หรือการแสดง  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเช่า 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากรายได ้
7 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ ตั้งไว้  100,000.- บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มค่าวัสดุและค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
(ประเพณีลอยกระทง) ตั้งไว้ 200,000.- บาท  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 



ในพิธีการทางศาสนา  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยง 
รับรองกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ  ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่าจ้างตกแต่งกระทงเทศบาล   
ค่าสถานที่ในการจัดงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของ 
รางวัลส าหรับการประกวด  กรรมการตัดสินการแสดง  ค่าวัสดุโฆษณาและ 
เผยแพร่  ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัดงาน  ค่ามหรสพ 
และ/หรือการแสดง    ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  และเครื่องขยายเสียง  ตลอด 
จนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
(ประเพณีสงกรานต์) ตั้งไว้  200,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี 
การทางศาสนา  ค่าวัสดุส านักงาน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเลี้ยงรับรอง 
กรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 
เวลาราชการ  ค่าพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่าจ้างตกแต่งรถ  ค่ามหรสพและ/หรือ 
การแสดง   ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าวัสดุกีฬา  ค่าวัสดุ 
และค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัล 
ส าหรับการประกวด กรรมการตัดสินการแสดง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าเงินสนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัดงานค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า   
และเครื่องขยายเสียง  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้า   
 ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ   
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่ 
จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์   
ตั้งไว้  30,000.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ตามโครงการ   
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม    ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่ 
จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
 

12. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  ตั้งไว้  50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
ต่างๆตามโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   ค่าจ้างเหมาบริการ  ตลอดจน 
รายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้
 

13 โครงการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตั้งไว้  50,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนรายจ่าย 
อ่ืนๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ 
 
 

14.  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ และส่งเสริมความสมานฉันท์  
ตั้งไว้  100,000.-  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจน 
รายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้

 

15.โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านเฉลิมพระเกียรติต้ังไว้  30,000.-บาท เพ่ือจ่าย 



เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย  
ตั้งจ่ายจากรายได ้

 

16. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากรายได ้

 

17. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนาวันมาฆบูชา  ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากรายได ้
 

18. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนาวันอาสาฬหบูชา ตั้งไว้  5,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย 
ตั้งจ่ายจากรายได ้

 
 
 

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว     รวม     700,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร      รวม     700,000.- บำท 
ค่ำใช้สอย      รวม     700,000.- บำท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ  จ ำนวน     700,000.- บำท 
1. โครงการอบรมการให้บริการการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน  ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้

 
 
2. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่ายตั้งจ่ายจากรายได ้

 
 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว(ถนนคนเดิน เทศบาลต าบลวังกะ) ตั้งไว้ 
500,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่ 
จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

4 โครงการจัดท าสื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน อ.สังขละบุรี 
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆตามโครงการ ตลอดจนราย 
จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ) 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนงบกลำง 
งำนงบกลำง      รวม     5,634,610.- บำท 
งบกลำง      รวม         5,634,610.- บำท 
งบกลำง      รวม     5,634,610.- บำท 
 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        จ ำนวน        322,060.- บำท 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างเป็นเงินที่นายจ้างและ 
ลูกจ้างต้องน าส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง) เป็นเงิน 322,060.-บาท 
      
เงินช่วยพิเศษ         จ ำนวน         500,000.-บำท 
เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา  ตั้งไว้  500,000.-บาท  เพื่อช่วยเหลือ 
กิจการประปาของเทศบาลต าบลวังกะตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน 
งบกลางงานงบกลาง)           
   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (จ านวน 2 คนๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน    จ ำนวน         12,000.-บำท 
เป็นเงิน12,000.- บาท )ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน 
งบกลางงานงบกลาง) 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ านวน 279 คน  เป็นเงิน  2,172,000.-บาท )   จ ำนวน      2,172,000.-บำท 
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   
 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ (จ านวน 85 คน  เป็นเงิน  816,000.-บาท )     จ ำนวน        816,000.-บำท 
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    
   



เงินส ำรองจ่ำย      จ ำนวน        200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่างหน้าได้ 
เช่นการเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยภัยแล้งภัยหนาวแผ่นดินไหว 
ดินโคลนถล่มหรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเยียวยา 
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน 
แผนงานงบกลางงานงบกลาง) 
 
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน      จ ำนวน        282,550.-บำท 
(1)   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งไว้ 160,000.-บาทเพ่ือจ่าย 
เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังกะ   
สมทบในอัตราร้อยละ 50    
 

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

(3) ส่งสมทบ ส.ท.ท. ตั้งไว้ 92,550.- บาท   เพื่อเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต 
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตฯในอัตราร้อยละ0.16 ของรายรับ 
จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)   
แต่ทั้งนี้ไม่เกินห้าแสนบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 เทศบาลมีรายรับจริงของ 
งบประมาณท่ัวไปทั้งสิ้น 57,839,844.46 บาท  เมื่อคิดค านวณในอัตราร้อยละ  0.16  
แล้วเป็นเงิน 92,543.75 บาท   เป็นยอดท่ีน ามาตั้งจ่าย  
ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง)   
 
 

บ ำเหน็จ/บ ำนำญ        จ ำนวน     1,330,000.- บำท 
ส่งสมทบ กบท.   ตั้งไว้ 1,330,000.-บาท  เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ ในอัตราร้อยละสอง ของประมาณ 
การรายรับทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2560 (ยกเว้นเงินผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล)  คือจ านวน 66,500,000.- บาทเมื่อค านวณร้อยละสองแล้ว    
เป็นเงิน 1,330,000.- บาท เป็นยอดที่น ามาตั้งจ่าย          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง)            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที3่ 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 
 

ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2560 
 

ของ 
 

เทศบำลต ำบลวงักะ 
 

อ ำเภอสังขละบรุี   จังหวัดกำญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร  
กิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

เทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุรี   จังหวัดกำญจนบุรี 

 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 3,537,480.-บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจำกงบทั่วไป       
แยกเป็น  

  

งบกลำง      รวม  52,000.-บำท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ ำนวน  32,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม  ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม  
พ.ศ. 2553  ในอัตรา ร้อยละ 5  ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 
รำยจ่ำยงบกลำงอ่ืน        จ ำนวน  20,000.-บำท 
เงินส ารองจ่าย  เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
ในกรณีฉุกเฉิน  เร่งด่วน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากรายได้   

 
                                                    แผนงำนกำรพำณิชย์                   รวม          3,485,480.- บำท 

แผนงำนกำรพำณิชย์       รวม     3,485,480.- บำท 
งบบุคลำกร         รวม       819,480.- บำท 
เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)      รวม       819,480.- บำท 
เงินเดือนพนักงำน      จ ำนวน        202,680.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามอัตราว่าง จ านวน1อัตรา 
ทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของ 
พนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากรายได้   
 
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน        544,800.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง  จ านวน 5 อัตรา  
 
 
เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  72,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพ่ิม 
ส าหรับคุณวุฒิที่ก.พ.รับรองของพนักงานจ้าง     
จ านวน  5 อัตราตั้งจ่ายจากรายได้         
 
งบด ำเนินงำน      รวม     2,466,000.- บำท 

 



ค่ำตอบแทน      รวม        36,000.- บำท 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน      จ ำนวน        36,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 และพนักงานจ้างทั่วไปตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
 
ค่ำใช้สอย      รวม          30,000.- บำท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน          10,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ประปาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา)   
 
รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า  มอเตอร์  แผงสวิทซ์ควบคุมไฟฟ้า  
 โรงสูบน้ า  โรงกรองน้ า  ฯลฯ(วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
 
ค่ำวัสดุ      รวม        600,000.- บำท 
วัสดุส ำนักงำน      จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
ดินสอ ยางลบ ฯลฯตั้งจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา) 
 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ        จ ำนวน  20,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า   
สายไฟฟ้า   ฯลฯ  ไว้ใช้ในการกิจการประปา   ตั้งจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา)   
 
 
วัสดุก่อสร้ำง           จ ำนวน          200,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก 
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ ำนวน  50,000.-บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับยายพาหนะ   
จารบีใช้กับมอเตอร์สูบน้ าในการด าเนินกิจการประปา  ตั้งจ่าย 
จากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา) 
 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       จ ำนวน       300,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม  คลอรีน  ฯลฯ ใช้ในการด าเนิน 
กิจการประปา  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ 



พาณิชย์  งานกิจการประปา )    
 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง         จ ำนวน         10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา )   
 
ค่ำสำธำรณูปโภค      รวม     1,800,000.- บำท 
ค่ำไฟฟ้ำ         จ ำนวน     1,800,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ าประปา  และโรงกรองน้ า 
ประปา  ตั้งจ่ายจากรายได้   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน 
กิจการประปา) 
 

งบลงทุน      รวม       200,000.- บำท 
ค่ำครุภัณฑ ์      รวม           100,000.- บำท 
1 รำยจ่ำยเพื่อบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์     จ ำนวน       100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา) 
 

ที่ดินสิ่งก่อสร้ำง      รวม       100,000.- บำท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง     จ ำนวน       100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000.-บาท)  ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
งานกิจการประปา) 
 
 


