เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ
เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย
งบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2562

เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 91,707,080.00.-บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
15,325,100.- บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
15,325,100.-บาท
งบบุคลากร
รวม
10,292,400.-บาท
หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายการเมือง)
รวม
3,072,000.-บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
756,000.-บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 360,000.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 16,500.- บาท/คน
จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 396,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 96,000.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 6,000.-บาท/คน
จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 144,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

240,000.- บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
-นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 96,000.- บาท
-รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 6,000.-บาท/คน
จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 144,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

240,000.- บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน
1 คน และคาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 คน

จํานวน

216,000.- บาท

จํานวน

1,620,000.-บาท

-เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 126,000.- บาท
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 90,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธาน

สภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 198,000.-บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500.-บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 162,000.-บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,500.-บาทตอคน จํานวน 10 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 1,260,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินเดือน และ
คาตอบแทนผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 11 อัตรา และ
อัตราวาง จํานวน 5 อัตรา
ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
(ภาคผนวกแนบทาย)

รวม
จํานวน

7,220,400.- บาท
4,954,800.- บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานทองถิ่น จํานวน 3 ราย
และนักบริหารงานทั่วไป จํานวน 2 ราย
1.ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
2.รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
3.รองปลัดเทศบาลฯ ระดับตน เดือนละ 3,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
4.หัวหนาสํานักปลัดฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
5.หัวหนาฝายอํานวยการฯ ระดับตน เดือนละ 1,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
6.หัวหนาฝายปกครองฯ ระดับตน อัตราเดือนละ 1,500 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
(ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

296,400.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
(1) เงินคาตอบแทนรายเดือน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงของนักบริหารงานทองถิ่น จํานวน
3 ราย
-ปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
84,000 บาท

จํานวน
จํานวน

290,400.-บาท
218,400.-บาท

-รองปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
67,200 บาท
-หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ ระดับกลาง เดือนละ 5,600.- บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 67,200 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
(2) เงินเพิ่มคาครองชีพ
-เจาพนักงานทะเบียนฯ เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน
24,000 บาท
-เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว ปง.ชง. เดือนละ 2,000 บาท จํานวน
12 เดือน เปนเงิน 24,000 บาท (อัตราวาง)
-เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. เดือนละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 24,000 บาท (อัตราวาง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

72,000.- บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง รวมจํานวน 11 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา
-ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยนิติกร จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน 1,567,200.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ.รับรองของพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

111,600.-บาท

-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

รวม
รวม

4,720,800-บาท
669,800.-บาท

คาเบี้ยประชุม
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการคณะตางๆ ที่ประชุมเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของเทศบาล เชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ,คณะกรรมการ
ชุมชน,คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ,ตัวแทนประชาคม,สมาชิกสภาเทศบาล
เปนตน ตั้งไว 5,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )

จํานวน

5,000.-บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี และพนักงาน
เทศบาล ตั้งไว 60,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุ ตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

จํานวน

60,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2559

จํานวน

30,000.-บาท

คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล เดือนละ 4,000.-บาท
รวม 12 เดือน จํานวน 1 ราย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559

จํานวน

48,000.-บาท

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจในการตรวจตรา และปราบปราม
ผูละเมิดเทศบัญญัติฯ และพ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมืองตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ตั้งไว 11,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปฯ)

จํานวน

526,800.-บาท

รวม
จํานวน

2,422,000.-บาท
525,000.-บาท

2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เพื่อจายเปนเงินตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งไว 485,800.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานพนักงาน/ขาราชการ
อปท. เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานประเมินผลงานตาม
กฎหมายกําหนด ฯ ตั้งไว 30,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หนังสือ มท ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปฯ)
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คารับวารสารและหนังสือพิมพ
คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งไว 500,000.-บาท
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ตั้งไว 25,000.-บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

จํานวน

70,000.-บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 300,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตอง
จายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ฯลฯ โดยตั้งจาย (ไมเกิน 1%)
ของรายรับจริงของปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท)

จํานวน

305,000.-บาท

(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่นฯ ตั้งไว 5,000
บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม
ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมการ

ประชุม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ อปท.)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของคณะนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและลูกจาง
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน ตลอดจน
รายจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆตามความจําเปน ฯลฯ ตั้งไว 400,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนที่ 3.1 โครงการที่ 1
หนา 56
3.โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และพนักงานจางเทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 500,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินโครงการอบรมฯ คาวัสดุตางๆตามโครงการ คาวัสดุงานบานงานครัว
คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงสถานที่อบรม
คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คายานพาหนะ คาของที่ระลึก
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 3 หนา 57
4.โครงการอบรมใหความรูทางดานวินัยคุณธรรม จริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 6 หนา 57
5.โครงการแตงกายประจําถิ่นทุกวันศุกร เทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

จํานวน

1,522,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 5 หนา 55
6.โครงการศูนยคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
ตั้งไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 7 หนา 57
7.โครงการอบรมใหความรูตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของประชาชน พ.ศ.2540
ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 8 หนา 57
8.คาจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลวังกะ ผูบริหารทองถิ่น การลงประชามติ ตั้งไว 300,000.-บาท
โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาพิธีการตางๆ และรายจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใช
และเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการ
ที่ 1 หนา 60
9.โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิก
สภาทองถิ่น ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 5 หนา 57
10.โครงการอบรมใหความรูเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 61

11.โครงการศูนยเครือขายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการ
ที่ 3 หนา 61
12.โครงการศูนยเรียนรูการเมืองการปกครองทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การ
ทองเที่ยวและวัฒนธรรม ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.1 โครงการ
ที่ 4 หนา 61
13.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตั้งไว 5,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 9 หนา 58
14.โครงการพนักงานดีเดนในเทศบาล ตั้งไว 2,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 10 หนา 58
15.โครงการเทศบาลนาอยู ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 โครงการ
ที่ 1 หนา 46
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ เชน เปนคากระดาษ ปากกา
ดินสอ ยางลบ คาวารสาร/นสพ. คาจัดทําแผนพับวารสารเทศบาล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รวม
จํานวน

1,015,000.-บาท
400,000.-บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา
เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่อง
ประจุไฟ ฟวส เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา
ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา และอื่นๆตามความจําเปนฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

20,000.-บาท

วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด เขง มุง ผาตาง ๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

5,000.- บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงไวใชกับรถยนตของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

20,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

120,000.-บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ การใหบริการ แผนพับ โปสเตอร
ใบปลิว กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

200,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล ตลับหมึก ผาหมึก อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆตาม
ความจําเปนสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

250,000.-บาท

รวม
จํานวน

614,000.-บาท
450,000.-บาท

-(คาวัสดุฯดังกลาว) เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
1. คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของสํานักงานเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
และสนามกีฬาเทศบาล คาไฟฟา กลองวงจรปด (CCTV) ,คาไฟฟาศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสเทศบาลตําบลวังกะ คาไฟฟา
เสียงตามสายเทศบาลตําบลวังกะ คาไฟฟาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูดอยโอกาสเทศบาลตําบลวังกะ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาเชาและคาบริการโทรศัพทสํานักงาน และคาบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ ซึ่งใชในงานของกิจการเทศบาล รวมถึงคาใชจายอื่นเพื่อใหไดใชบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

134,000.-บาท

3.คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณียซ ึ่งใชในกิจการของเทศบาล เชน คาไปรษณีย
คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

จํานวน

30,000.-บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑสํานักงาน
1.โตะทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว (สําหรับงานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดเทศบาล) จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 4 หนา 12

รวม
รวม
รวม
จํานวน

251,900.-บาท
51,900.-บาท
37,900.-บาท
14,000.-บาท

2.เกาอี้ทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว (สําหรับงานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัดเทศบาล) จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 5 หนา 12

จํานวน

6,000.-บาท

3.ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

จํานวน

10,000.-บาท

- (คาสาธารณูปโภคฯดังกลาว) เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู (สําหรับงานการ
ทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล) จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 3 หนา 12
4.ตูเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู (สําหรับงาน
บุคลากร สํานักปลัดเทศบาล) จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 2 หนา 12

จํานวน

7,900.-บาท

คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm) ฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-เปนไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับที่ 8
หนา 13

รวม
จํานวน

14,000.-บาท
14,000.-บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

200,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นระดับอําเภอ (สถานที่กลาง) อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (สถานที่กลาง) อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3
แผนงานที่ 3.1 โครงการที่ 1 หนา 9
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 (วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ)
-ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของอปท.
พ.ศ. 2560

30,000.-บาท
30,000.-บาท
30,000.-บาท

งบรายจายอื่น
รวม
รายจายอื่น
จํานวน
รายจายอื่น คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินการจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผู
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

30,000.-บาท
30,000.-บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา และอัตราวาง
จํานวน 5 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของ
พนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
(ภาคผนวกแนบทาย)
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
1.หัวหนาฝายบริหารงานคลังฯ ระดับตน จํานวน 1 ราย
เดือนละ 1,500.-บาท/คน จํานวน 12 เดือน
2.ผูอํานวยการกองคลังฯ ระดับตน เดือนละ 1,500 บาท/คน
จํานวน 12 เดือน (อัตราวาง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,132,300.-บาท
3,097,200.-บาท
2,905,200.-บาท
2,869,200.-บาท

จํานวน

36,000.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงินเพิ่มคาครองชีพ
-เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. จํานวน 2 อัตรา
-เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จํานวน
จํานวน

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จํานวน

108,000.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ.รับรองของพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)

จํานวน

12,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

935,100.-บาท
263,100.-บาท
10,000.-บาท

72,000.-บาท
72,000.- บาท

-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

253,100.-บาท
248,100.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

รวม

5,000.-บาท

คาใชสอย

รวม

130,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 50,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จํานวน

80,000.-บาท

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

จํานวน

50,000.-บาท

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ
ยางลบ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รวม
จํานวน

250,000.-บาท
80,000.-บาท

จํานวน

50,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

จํานวน

80,000.-บาท

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ตั้งไว 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 4 หนา 57)
3.โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตั้งไว 20,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.1 โครงการ
ที่ 2 หนา 56)

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล ตลับหมึก ผาหมึก อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆตาม
ความจําเปนสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธการชําระภาษีประเภทตางๆ และอื่นๆ
เชนแผนพับ โปสเตอร ใบปลิว กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จํานวน

10,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงไวใชกับรถยนตของเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จํานวน

30,000.-บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของตลาดสดเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รวม
จํานวน

292,000.-บาท
280,000.-บาท

คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 หมายเลข
ในระยะเวลา 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

จํานวน

12,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

100,000.-บาท
100,000.-บาท
100,000.-บาท

- (คาวัสดุฯ) เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลจํานวน 2 อัตรา (อัตราวาง)
ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงาน
เทศบาล

รวม 3,787,600.-บาท
รวม 3,490,000.-บาท
รวม 1,756,800.-บาท
รวม 1,756,800.-บาท
จํานวน 597,600.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนตอบแทนของพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ
-พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป
-พนักงานประจํารถดับเพลิง จํานวน 7 อัตรา

จํานวน

1,044,000.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่
ก.พ.รับรองของพนักงานจาง จํานวน 9 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ
-พนักงานดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป
-พนักงานประจํารถดับเพลิง จํานวน 7 อัตรา

จํานวน

115,200.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,276,200.- บาท
182,200.-บาท
20,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

จํานวน
จํานวน

162,200.-บาท
132,200.-บาท

จํานวน

30,000.- บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือซักซอม ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม
2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่
26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
2.คาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง หรือคาปวยการอื่นตามระเบียบ แกสมาชิก อปพร.

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) (คาเบี้ยเลี้ยง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2) จายเปนคาปวยการ ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) จายเปนคาปวยการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการ คาจางเหมา
บริการฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

รวม
จํานวน

429,000.-บาท
30,000.-บาท

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ

จํานวน

30,000.-บาท

จํานวน

369,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 50,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

- เปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

2.โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปใหมและจุดบริการ ตั้งไว 12,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1แผนงานที่ 1.3 โครงการที่ 1
หนาที่ 45
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.โครงการตั้งจุดตรวจวันสงกรานตและจุดบริการ ตั้งไว 12,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1แผนงานที่ 1.3 โครงการที่ 2

หนาที่ 45
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
4.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาวัสดุงานบาน
งานครัว คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงสถานที่อบรม
คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ คายานพาหนะ คาของที่ระลึก
คาโลรางวัล ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 1
หนาที่ 62
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
5.โครงการเครือขายปองกันภัยเทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 2
หนาที่ 62
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
6.โครงการอบรมใหความรูดานการปองกันและระงับอัคคีภัย
ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 3
หนาที่ 62
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
7.โครงการปองกันภัยพิบัติ ตั้งไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-แผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4แผนงานที่ 4.2 โครงการที่ 4
หนาที่ 62
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ เชน เปนคากระดาษ
ปากกา ดินสอ ยางลบ

รวม
จํานวน

665,000.-บาท
10,000.-บาท

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

5,000.- บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด เขง มุง ผาตาง ๆ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงไวใชกับรถยนตของเทศบาล

จํานวน

200,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ

จํานวน

180,000.-บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาน้ํายาดับเพลิงเคมี ถังน้ํายาดับเพลิงเคมี ฯลฯ

จํานวน

50,000.-บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดวอรม ชุดหมี ชุดดับเพลิง เครื่องแบบ อปพร. หมวก
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง สายสลิง แวนตากันสารเคมี ฯลฯ

จํานวน

100,000.-บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ชุดหวอรถน้ํา ฯลฯ

จํานวน

20,000.-บาท

วัสดุอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาตะแกรงกันสวะ สายสงน้ําดับเพลิง, กระบอง, ไฟฉาย, กรวย,เสื้อ
สะทอนแสง, เสือ้ ชูชีพ วัสดุ และอุปกรณปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

จํานวน

100,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตงกาย
ของ จนท. พ.ศ. 2560

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-(คาวัสดุฯ) เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
1.ตูล็อคเกอรเหล็ก 6 ประตู
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูล็อคเกอรเหล็ก 6 ประตู จํานวน 2 ตู สําหรับเก็บเสื้อผา
วัสดุอุปกรณตางๆ ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

รวม
จํานวน
รวม
จํานวน

457,000.-บาท
177,000.-บาท
20,000.-บาท
20,000.-บาท

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับที่ 10
หนาที่ 17
-ครุภัณฑการเกษตร
1.เครื่องสูบน้ํา ชนิดหาบหาม
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานครุภัณฑ

รวม
จํานวน

150,000.-บาท
150,000.-บาท

รวม
จํานวน

7,000.-บาท
7,000.-บาท

จํานวน

100,000.-บาท

รวม
รวม
จํานวน

180,000.-บาท
180,000.-บาท
180,000.-บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

297,600.-บาท
297,600.-บาท
297,600.-บาท
297,600.-บาท

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 โครงการที่ 1 หนาที่ 86 และบัญชีแกไขแผน
สี่ป ครั้งที่ 2/2561
-คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1 เครื่อง

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-เปนไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับที่ 11
หนา 16
รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุด
เสียหาย (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1.กอสรางเสาสงวิทยุความสูงไมเกิน 30 เมตร
เพื่อจายเปนคากอสรางเสาสงวิทยุ ความสูงไมเกิน 30 เมตร พรอมอุปกรณ
บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลวังกะ ฯ

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.2 ลําดับที่ 1
หนาที่ 66
งานเทศกิจ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล อัตราวาง จํานวน 1 อัตรา
1.เจาหนาที่เทศกิจ ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
แผนงานการศึกษา

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

25,584,180.-บาท
6,835,960.-บาท
5,479,200.- บาท
5,479,200.- บาท
3,326,400.- บาท

จํานวน

24,000.- บาท

เงินวิทยฐานะ
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับครูระดับชํานาญการ (ค.ศ.2)
อัตราเดือนละ 3,500 บาท/คน จํานวน 4 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จํานวน

168,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 13 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ
-หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
-ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 9 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป
-ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จํานวน

1,724,400.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรองของพนักงานจาง จํานวน 11 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ
-ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 9 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป
-ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จํานวน

236,400.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนขาราชการครูผูดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1/2 จํานวน 10 อัตรา
และเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล อัตราวาง จํานวน 2 อัตรา
-ครู ค.ศ.2 จํานวน 4 อัตรา
-ครู ค.ศ.1 จํานวน 6 อัตรา
-นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. จํานวน 1 อัตรา
-เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
(1) เงินเพิ่มคาครองชีพ
-เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

รวม
รวม
จํานวน

933,760.-บาท
433,760.-บาท
98,660.-บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือซักซอม ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม
2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่
26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

335,100.-บาท
335,100.-บาท

คาใชสอย

430,000.-บาท

รวม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก ฯลฯ ตั้งไว 200,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จํานวน

430,000.-บาท

รวม
จํานวน

70,000.-บาท
20,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล ตลับหมึก ผาหมึก อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพหรือเทปพิมพสําหรับเครื่องพิมพสําหรับคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล และอื่นๆตาม
ความจําเปนสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- หมวดคาวัสดุฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

50,000.-บาท

2.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 3 หนาที่ 47
3.โครงการอบรมและศึกษาดูงานครูผูดูแลเด็ก ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
และกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 200,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 47
-เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยการฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2547
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด เขง มุง ผาตาง ๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
-คาครุภัณฑสํานักงาน
1.โตะทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 9 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 4 หนา 15

รวม
รวม
รวม
จํานวน

213,000.-บาท
213,000.-บาท
90,000.-บาท
63,000.-บาท

2.เกาอี้ทํางาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 9 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 6 หนา 15

จํานวน

27,000.-บาท

-คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
รวม
1.กลองถายภาพระบบดิจิตอล
จํานวน
เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไมต่ํากวา 20 ลาน
พิกเซล พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ตัว สําหรับใชในงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เปนกลองคอมแพค(Compact Digital Camera)
-ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image Sensor)
-มีระบบแฟลชในตัว
-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการ
เปลี่ยน
-สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
-มีกระเปาบรรจุกลอง ฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 8 หนา 16
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

86,000.-บาท
20,000.-บาท

2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จํานวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA พรอมอุปกรณ จํานวน
2 เครื่อง สําหรับงานประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
-เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียวสามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร
และวิดีโอ
-ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
-ระดับ XGA 3,500 ANSI Lumens
ฯ เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับที่
13 หนา 16
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

66,000.-บาท

-คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ พรอมอุปกรณสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ พรอมอุปกรณสําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง (สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) เพื่อใช
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน
1 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8GBฯ
และตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เปนไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับที่
9 หนา 16

รวม
จํานวน

37,000.-บาท
30,000.-บาท

2. เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 1
เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
2.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 30 หนา
ตอนาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที(ipm) ฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-เปนไปตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 10 หนา 16

จํานวน

7,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
1.อุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน
โดยแยกเปน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จํานวน 65,000.-บาท
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จํานวน 65,000.-บาท
โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 65,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 78

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

210,000.-บาท
210,000.-บาท
210,000.-บาท
195,000.-บาท

2. อุดหนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกโรงเรียนในเขตเทศบาล
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลวังกะ 3 โรงเรียน โดยแยกเปน
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จํานวน 5,000.-บาท
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จํานวน 5,000.-บาท
โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 5,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 78

จํานวน

15,000.-บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่พอเพียง ตั้งไว 12,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
โดยแยกเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 11,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2561 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 47

รวม 18,748,220.-บาท
รวม 8,096,220.-บาท
รวม 2,418,500.-บาท
จํานวน 2,418,500.-บาท

2.โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯสงเสริมไอโอดีน
ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย โดยแยกเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 10,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 10,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 14 หนาที่ 49 และบัญชีแกไขแผนพัฒนาสี่ปฯ ครั้งที่ 2/2561

4.โครงการวิทยาศาสตรนารู ตั้งไว 1,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 9 หนาที่ 49
5.โครงการสงเสริมเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 40,000.-บาท เพื่อจายเปน
คาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
โดยแยกเปน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 30,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 10,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 20 หนาที่ 50
6.โครงการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน ตั้งไว 2,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 2,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 12 หนาที่ 49
7.โครงการศึกษาเสริมประสบการณเด็กเล็ก ตั้งไว 4,000-.บาท เพื่อจายเปน
เปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 4,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 10 หนาที่ 49
8.โครงการคัดแยกขยะ ตั้งไว 2,000-.บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 2,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 11 หนาที่ 49
9.โครงการโตไปไมโกง ตั้งไว 4,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 3,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 4 หนาที่ 47

10.โครงการรักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว 4,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 3,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 5 หนาที่ 48
11.โครงการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตั้งไว 1,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 17 หนาที่ 50
12.โครงการหนูนอยรอบรู ตั้งไว 1,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจายตั้งจายจากเงินรายได
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 1,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 13 หนาที่ 49
13.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น ตั้งไว 2,500.-บาท เพื่อจาย
เปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 2,500.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 18 หนาที่ 50
14.โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 6,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 3,000.-บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม
จํานวน 3,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 15 หนาที่ 50
15.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
รวม 2,319,000.-บาท
15.1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(1)คาจัดการเรียนการสอน (อัตรา 1,700 บาท/ป)
จํานวน 510,000.-บาท
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 164 คนๆละ 850.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 278,800.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 136 คนๆละ 850.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 231,200.-บาท

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 7
หนาที่ 48 และบัญชีแกไขแผนสี่ป ฉบับที่ 1/2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
15.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา จํานวน 339,000.-บาท
เด็กเล็ก (ศพด.)
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
(1) คาหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)
จํานวน 60,000.-บาท
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 164 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 32,800.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 136 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 27,200.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 7
หนาที่ 48 (แกไข ฉบับที่ 1/2561 ลําดับที่ 5 หนาที่ 3)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
(2) คาอุปกรณการเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)
จํานวน
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 164 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 32,800.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 136 คนๆละ 100.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 27,200.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 7
หนาที่ 48 และบัญชีแกไข ฉบับที่ 1/2561ฯ
-หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

60,000.-บาท

(3) คาเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ป)
จํานวน
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 164 คนๆละ 150.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 49,200.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 136 คนๆละ 150.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 40,800.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 7
หนาที่ 48 และบัญชีแกไข ฉบับที่ 1/2561ฯ
-หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือ
มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559

90,000.-บาท

(4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (อัตราคนละ 430 บาท/ป)
จํานวน 129,000.-บาท
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 164 คนๆละ 215.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 70,520.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 136 คนๆละ 215.-บาท/ภาคเรียน
จํานวน 2 ภาคเรียน รวมเปนเงิน 58,480.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 7
หนาที่ 48 และบัญชีแกไข ฉบับที่ 1/2561ฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
15.3 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท
จํานวน 164 คน เปนเงิน 803,600.-บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กวัดวังกวิเวการามจํานวน 245 วัน อัตรา คนละ 20 บาท
จํานวน 136 คน เปนเงิน 666,400.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 3
หนาที่ 78 และบัญชีแกไข ฉบับที่ 1/2561ฯ

จํานวน

1,470,000 .-บาท

-หนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
คาวัสดุ
คาอาหารเสริม(นม)
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
โดยแยกเปน
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 164 คน เปนเงิน 314,260.- บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังกวิเวการาม จํานวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท
จํานวน 136 คน เปนเงิน 260,610.-บาท
3. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จํานวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท
จํานวน 1,826 คน เปนเงิน 3,498,990.-บาท
4. โรงเรียนวัดวังกวิเวการามจํานวน 260 วัน อัตรา คนละ 7.37 บาท
จํานวน 837 คน เปนเงิน 1,603,860.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 6
หนาที่ 79
-หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
(ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)

รวม
รวม

5,677,720.-บาท
5,677,720.-บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม 10,652,000.-บาท
เงินอุดหนุน
รวม 10,652,000.-บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน 10,652,000.-บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแยกเปน
1. โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จํานวน 200วัน x อัตราคนละ 20 บาท x 1,826 คน
(จัดสรร 100% ) เปนเงิน 7,304,000.-บาท
2. โรงเรียนวัดวังกวิเวการามจํานวน 200 วัน x อัตรา คนละ 20 บาท x 837 คน
(จัดสรร 100%) เปนเงิน 3,348,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการที่ 4
หนาที่ 79
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน
2561 (ซักซอมการการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ของ อปท.ปงบประมาณ 2562)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 (วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,776,900.- บาท
2,377,000.- บาท
2,377,000.- บาท
195,600.- บาท

คาจางลูกจางประจํา
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําเทศบาล ในตําแหนงพนักงานขับรถขยะ
จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

จํานวน

222,000.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง จํานวน 17 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 15 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 15 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

จํานวน

1,765,000.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ก.พ.
รับรองของพนักงานจาง อัตราวาง จํานวน 16 อัตรา
-พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 15 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

จํานวน

194,400.-บาท

-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

1,339,900.-บาท
281,900.-บาท
221,900.-บาท
181,900.-บาท

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
2.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขสุขาภิบาล
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนใหแกบุคลากรสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาที่สาธารณสุขอื่นและสัตวแพทยที่ไปชวยทําการตรวจ
สัตว และซากสัตวในโรงฆาสัตวของเทศบาล เปนการชั่วคราว
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 03134/ว3617 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2557

40,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

60,000.-บาท

จํานวน

คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการ คาจางเหมาบริการ
ฯลฯ จํานวน 20,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

680,000.-บาท
20,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน ตลอดจนรายจายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆตามความจําเปน ฯลฯ ตั้งไว 60,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2.โครงการอบรมใหความรูดานการสุขาภิบาล แกผูประกอบการคาในตลาดเทศบาล
ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการที่
3 หนาที่ 53)
3.โครงการปองกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล ตั้งไว 60,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการที่
1 หนาที่ 53)
-คําแปรญัตติขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
4.โครงการชุมชนปลอดขยะ และรณรงคลดภาวะโลกรอน ตั้งไว 250,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่
จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.5 โครงการที่
3 หนาที่ 76)
5.โครงการสรางขยะใหมีมูลคาและใหความรูเรื่องการกําจัดขยะในครัวเรือน
ตั้งไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.5 โครงการที่
1 หนาที่ 76)
6.โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก ตั้งไว 100,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการที่
2 หนาที่ 53)

จํานวน

660,000.-บาท

7.โครงการหนาบานนามอง ตั้งไว 50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.5 โครงการที่
2 หนาที่ 76)
8.โครงการสงเสริมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียในชุมชน
และสถานประกอบการ ตั้งไว 10,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.5 โครงการที่
4 หนาที่ 76)
9. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ตั้งไว 60,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
- สําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ เพื่อจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากรสุนัข/แมว จากการสํารวจของ อปท.ฯ
- สําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ จากการสํารวจของ อปท.ที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ตัวละ 6 บาทตอป (สํารวจปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายใน
เดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2
แผนงานที่ 2.4 โครงการที่ 1 หนาที่ 4
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขของ อปท.)
คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ น้ํายาพนกําจัดยุง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รวม
จํานวน

340,000.-บาท
300,000.-บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

จํานวน

40,000.-บาท

-หมวดคาวัสดุฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับปมน้ําบริเวณสวนหยอม และเตาเผาขยะ ไฟฟา
สาธารณะ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
จํานวน

38,000.-บาท
38,000.-บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 3 ชุมชน
ชุมชนละ 20,000.- บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.4 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 80
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปดานสาธารณสุขของ อปท.)

รวม
จํานวน
จํานวน

60,000.-บาท
60,000.-บาท
60,000.-บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา อัตราวาง จํานวน
2 อัตรา ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
(1) คาตอบแทนรายเดือน จํานวน 67,200.- บาท
-ผูอํานวยการกองชาง ฯ ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน
12 เดือน จํานวน 1 ราย
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รวม

รวม
รวม
รวม
จํานวน

23,906,700.-บาท
7,086,700.- บาท
3,150,600.- บาท
3,150,600.- บาท
2,072,400.- บาท

จํานวน

76,200.- บาท

เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
-ผูอํานวยการกองชาง ฯ ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาทตอคน จํานวน
12 เดือน จํานวน 1 ราย
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

67,200.-บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง รวมจํานวน 6 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
-ผูชวยวิศวกรโยธา
จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยชางไฟฟา
จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

853,200.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรองของพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
-ผูชวยชางไฟฟา
จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
-ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

81,600.-บาท

(2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) รายเดือน จํานวน 9,000.- บาท
-นายชางไฟฟาชํานาญงาน ในอัตราเดือนละ 750 บาท จํานวน 12 เดือน
จํานวน 1 ราย
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ อปท.)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
สําหรับจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน )
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

รวม
3,128,100.-บาท
รวม
276,100.-บาท
จํานวน
50,000.-บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559

226,100.-บาท
196,100.-บาท

2.คาตอบแทนกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(1) เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําผังเมืองรวม และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ
จํานวน 2,000,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

30,000.- บาท

รวม 2,290,000.-บาท
จํานวน 2,010,000.-บาท

(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําประกันภัยรถยนตของทางราชการ
จํานวน 10,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

จํานวน

100,000.-บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
จํานวน
1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก ฯลฯ จํานวน 150,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

180,000.-บาท

2.โครงการฝกอบรมเด็กเยาวชนประชาชนเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.1 โครงการที่ 2
หนาที่ 46
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปากกา สเกลเช็ดกระดาษ ยางลบ ดินสอ พรอมอุปกรณ
และเครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ ตั้งไว 30,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รวม
จํานวน

550,000.-บาท
30,000.-บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สวิทซไฟฟา
ฯลฯ ตั้งไว 200,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

200,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงไวใชกับรถยนต รวมถึงยานพาหนะ
ตาง ๆ ของเทศบาล ตั้งไว 150,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

150,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ ตั้งไว 100,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

100,000.-บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธ แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว กระดาษ
เขียนโปสเตอร พูกันและสี ฯลฯ ตั้งไว 20,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

จํานวน

20,000.-บาท

วัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชนแผนบันทึกขอมูล ตลับหมึก ผาหมึก เมาส
แผงวงจรปองกันไวรัสหรือโปรแกรมสําเร็จรูป และอื่นๆตามความจําเปน
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งไว 50,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-หมวดคาวัสดุฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

50,000.-บาท

คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 หมายเลข
ในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งไว 12,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

รวม
12,000.-บาท
จํานวน 12,000.-บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑโรงงาน (เครื่องเชื่อมไฟฟาขนาดเล็กฯ)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟาขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 (ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ลําดับ
ที่ 1 หนา 15

รวม
รวม
รวม

รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 300,000.-บาท

ที่ดินสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (เพื่อบํารุงรักษา
โครงสรางของที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆของเทศบาล)
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
500,000.-บาท
จํานวน 500,000.-บาท

808,000.-บาท
308,000.-บาท
8,000.-บาท

งานไฟฟาถนน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาชางไฟ และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)

รวม 12,770,000.-บาท
รวม
400,000.-บาท
รวม
100,000.-บาท
จํานวน 100,000.-บาท

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
รวม
วัสดุกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณกอสราง เชน ปูน ทราย ตะปู ฯลฯ และวัสดุที่จําเปน
อื่นๆในการปรับปรุง ซอมแซม โครงการตางๆ ในเขตเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
ที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาเมรุเผาศพวัดวังกวิเวการาม หมูที่ 2
บานวังกะ ตั้งไว 2,000,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 4.00
เมตร ยาว 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,344 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการ
ลําดับที่ 8 หนาที่ 69
2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คุม 24 แยกซายมือ หมูที่ 2
ตั้งไว 490,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูฝาปด
คสล. ยาว 14.00 เมตร และรางระบายน้ํา คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก กวาง 0.500.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร ยาว 76.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)

300,000.-บาท
300,000.-บาท

รวม
12,370,000.-บาท
จํานวน 12,370,000.-บาท
จํานวน 4,840,000.-บาท

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 4 หนาที่ 6
3. โครงการกอสรางลานกีฬา หมูที่ 2 บานวังกะ (ดงสัก)(สนามเซปคตะกรอ)
ตั้งไว 300,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางลานกีฬา (สนามเซปคตะกรอ) พรอม
อุปกรณกีฬา โดยกอสรางลานกีฬา คลล. กวาง 11.30 เมตร ยาว 14.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 158.20 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการ
ลําดับที่ 30 หนาที่ 73
4. โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม สาธารณะ(บริเวณสวนสาธารณะ 60 พรรษา)
ตั้งไว 1,250,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางหองน้ํา-หองสวม สาธารณะ และหองน้ํา
คนพิการ-ผูสูงอายุ กวางประมาณ 5.80 เมตร ยาว 10.40 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
60.32 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 5 หนาที่ 5
5. โครงการกอสรางอาคารธนาคารขยะ (กอสรางดานหลัง ผสอ.)
ตั้งไว 200,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางอาคารเก็บขยะรีไซเคิลของสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ กวาง 4.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 47.25 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 8 หนาที่ 6
6. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดชมทิวทัศนเทศบาลตําบลวังกะ
และสะพานซองกาเลีย ตั้งไว 500,000.-บาท เพื่อเปนคาติดตั้งกลองวงจรปด
(CCTV) บริเวณสะพานซองกาเลีย และจุดชมทิวทัศนเทศบาล จํานวน 5 จุด
เปนกลองโทรทัศนวงจรปด ชนิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera)
ความละเอียดของกลอง ตั้งแต 2 Mega Pixcel ขึ้นไป คุณสมบัติ และความ
ละเอียดของกลองพรอมอุปกรณ ใหเปนไปตามมาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการ
ลําดับที่ 13 หนาที่ 70
7. ติดตั้งปายศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ
ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางติดตั้งปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พรอมตราเทศบาล โครงสรางปาย คสล.ขนาด 1.50x3.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 6 หนาที่ 6

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
1. โครงการซอมแซมฝารางระบายน้ําในเขตเทศบาล ตั้งไว 500,000.-บาท
เพื่อเปนคาซอมแซมเปลี่ยนฝารางระบายน้ําฝาตะแกรงเหล็กที่ชํารุดบริเวณถนน
ในเขตเทศบาล โดยทําการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก กวางประมาณ 0.45 เมตร
ยาว 1.00 เมตร รวมความยาวไมนอยกวา 380 เมตร
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการ
ลําดับที่ 26 หนาที่ 72
2. โครงการปรับปรุงโครงหลังคา พรอมเปลี่ยนหลังคาฝาเพดาน และระบบ
ไฟฟาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 1,900,000 บาท
เพื่อเปนคาปรับปรุงโครงหลังคาเหล็ก พรอมเปลี่ยนหลังคาเปนหลังคาเหล็กรีดลอน
พื้นที่หลังคาไมนอยกวา 1,180 ตารางเมตร เปลี่ยนไมเชิงชายทั้งหมด ,เปลี่ยนฝา
เพดานชายคาที่ชํารุดเปนไมสังเคราะห เปลี่ยนฝาเพดานใหมเปนฝาเพดานยิบซั่ม
บอรดโครงเคราโลหะฉาบเรียบ พื้นที่ไมนอยกวา 665 ตารางเมตร ทําระบบไฟฟา
เดินสายไฟฟาใหมทั้งหมด และติดตั้งโคมพรอมหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต แอลอีดี
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 2 หนาที่ 4 และฉบับแกไข ฉบับที่ 1/2561ฯ
3. โครงการปรับปรุงพื้นตลาดสด รางระบายน้ําและระบบไฟฟาตลาดสดเทศบาล
ตั้งไว 1,900,000.-บาท เพื่อเปนคาปรับปรุงพื้นตลาดสดเทศบาล โดยทําการปรับพื้น
เทคอนกรีตทํารางระบายน้ําพรอมปูประเบื้องเซรามิค พื้นที่ไมนอยกวา 997 ตารางเมตร
ติดตั้งบอดักไขมัน เดินทอประปา ทําระบบไฟฟาพรอมเดินสายไฟฟาใหม ติดตั้งราง
WIRE WAY และหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต แอลอีดี
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 1 หนาที่ 4
4. ติดตั้งปรับปรุงหลังคากันสาดหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางปรับปรุงหลังคากันสาดหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลวังกะ เพื่อปองกันฝนสาด
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการที่ 7 หนาที่ 6
5. โครงการกอสรางปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล พรอมลูวิ่ง หมูที่ 3 ตําบลหนองลู
ตั้งไว 3,000,000.-บาท เพื่อเปนคากอสรางปรับปรุงลูวิ่งสนามกีฬาเทศบาล
ระบบระบายน้ําสนามกีฬา และปรับปรุงทางเขา-ออก สนามกีฬา อาคาร
อัฒจันทร สนามกีฬาทั้งหมด พรอมระบบไฟฟาสองสวางสนามกีฬา
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการเทศบาล)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานที่ 5.4 โครงการ
ลําดับที่ 27 หนาที่ 73

จํานวน 7,330,000.-บาท

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
จํานวน
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางฯ ตั้งไว 200,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางฯ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

200,000.-บาท

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน จางเหมาดูแลสวนสาธารณะ สนามกีฬา ทําความสะอาดสํานักงาน
และบริการอื่นของเทศบาล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

2,800,000.- บาท
2,800,000.- บาท
1,800,000.- บาท
1,800,000.- บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
คาวัสดุ
รวม
วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร ซึ่งจําเปนตอการใชงาน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

200,000.-บาท
200,000.-บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับปมน้ําบริเวณสวนหยอม และเตาเผาขยะ
ไฟฟาสาธารณะ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
- รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
จํานวน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,250,000.-บาท
1,000,000.-บาท
50,000.-บาท
50,000.-บาท

คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด ถุงมือยาง รองเทายาง เขง น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รวม
จํานวน

950,000.-บาท
50,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

จํานวน

800,000.-บาท

วัสดุอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังรองรับขยะ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

จํานวน

100,000.-บาท

-หมวดคาวัสดุฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

800,000.-บาท
800,000.-บาท

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รายจายเพื่อบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
รวม
จํานวน

250,000.-บาท
250,000.-บาท
250,000.-บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1.โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตั้งไว 400,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาใชจายในการตกแตงสถานที่อบรม คาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมาบริการ
คายานพาหนะ คาของที่ระลึก คาโลรางวัล ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 1
หนาที่ 51
2.โครงการจัดทําประชาคม และแผนชุมชน ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุสํานักงาน
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 2
หนาที่ 59
3.โครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจาย
อื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 1
หนาที่ 59
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอย
โอกาสและศึกษาดูงาน ตั้งไว 450,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 5
หนาที่ 52
5. โครงการสนับสนุนอาชีพของชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ โดยอบรมสงเสริมอาชีพในทองถิ่น 5 อาชีพ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 2
หนาที่ 51

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,250,000.- บาท
1,190,000.- บาท
1,190,000.- บาท
1,190,000.- บาท

6.โครงการสงเคราะหผูสูงวัย ใสใจ ผูดอยโอกาสและคนไรที่พึ่ง ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 3
หนาที่ 59
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดานสวัสดิการและสังคม
นอกสถานที่ ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 4
หนาที่ 59

8. โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีและศึกษาดูงาน ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 6
หนาที่ 52 และบัญชีแกไขแผนพัฒนาสี่ป ฉบับที่ 2
9. โครงการจิตอาสารักษสังขละบุรี ตั้งไว 10,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 3
หนาที่ 51
10. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส
ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.4 โครงการที่ 1
หนาที่ 64
11. โครงการสงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลวังกะ
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการที่ 7
หนาที่ 52
12. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งไว 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 5
หนาที่ 59

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
1. อุดหนุนโครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งไว 20,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 1
หนาที่ 83)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 (วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ)

2. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งไว 40,000-.บาท
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานที่ 3.2 โครงการที่ 2
หนาที่ 83)
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 (วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.ฯ)

รวม
รวม
จํานวน

60,000.-บาท
60,000.-บาท
60,000.-บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ตั้งไว 400,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพลุ คาดอกไม
ไฟ คามหรสพและ/หรือการแสดง คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุและคาจางตก
แตงสถานทีใ่ นการจัดงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาอุปกรณไฟฟา
และเครื่องขยายเสียง จางเหมาเวที ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 63
2. โครงการจัดกิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งไว 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา คาวัสดุและคาจางตกแตงสถานที่
ในการจัดงาน ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 7 หนาที่ 63
3. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12
สิงหาคม) ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา คา
วัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพลุ คาดอกไมไฟ คามหรสพและ/
หรือการแสดง คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุและคาจางตกแตงสถานที่ในการ
จัดงาน คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาอุปกรณไฟฟา และเครื่องขยายเสียง
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 63
4. โครงการวันปยมหาราช ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการ
ทางศาสนา คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุและคาจางตกแตงสถานที่ในการจัดงาน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเชาอุปกรณไฟฟา และเครื่องขยายเสียง ตลอดจน
รายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 5 หนาที่ 63

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,520,000.- บาท
1,235,000.- บาท
1,235,000.- บาท
1,235,000.- บาท
1,235,000.- บาท

5. โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และราชพิธี ตั้งไว 500,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 3 หนาที่ 63 (แกไข ฉบับที่ 2ฯ)
6. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ และสงเสริมความสมานฉันท
ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจน
รายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 4 หนาที่ 63
7. โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ตางๆตามโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ ตลอดจน
รายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 43
8. โครงการแขงขันกีฬาพื้นบานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว 30,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.3 โครงการ
ที่ 6 หนาที่ 63
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. โครงการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดเทศบาลตําบลวังกะ ฯลฯ
ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุกีฬา ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.4 โครงการ
ที่ 3 หนาที่ 64
2. โครงการกีฬานันทนาการสานสัมพันธ (กีฬา ศพด.) ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุกีฬา
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

410,000.- บาท
410,000.- บาท
410,000.- บาท
410,000.- บาท

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.2 โครงการ
ที่ 19 หนาที่ 50
3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสานสัมพันธ ตั้งไว 80,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุกีฬา
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานที่ 4.4 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 64
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเที่ยว
(ประเพณีลอยกระทง) ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีการ
ทางศาสนา คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรองกรรมการ
ตัดสิน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาพลุ คาดอกไมไฟ คาจางตกแตงกระทงเทศบาล คาสถานที่ในการจัดงาน คา
จางเหมาบริการ คาเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัลสําหรับการประกวด
กรรมการตัดสินการแสดง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาเงินสนับสนุนและ/หรือ
ของที่ระลึกในการจัดงาน คามหรสพและ/หรือการแสดง คาเชาอุปกรณ ไฟฟา
และเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)
-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 1 หนาที่ 54
2. โครงการสงเสริมพัฒนาสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการทองเที่ยว
(ประเพณีสงกรานต) ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธี
การทางศาสนา คาวัสดุสํานักงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเลี้ยงรับรอง
กรรมการตัดสิน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ คาพลุ คาดอกไมไฟ คาจางตกแตงรถ คามหรสพและ/หรือ
การแสดง คาวัสดุกอสราง คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุกฬี า คาวัสดุ
และคาจางตกแตงสถานที่ในการจัดงาน คาเงินสนับสนุนและ/หรือของรางวัล
สําหรับการประกวด กรรมการตัดสินการแสดง คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาเงินสนับสนุนและ/หรือของที่ระลึกในการจัดงานคาเชาอุปกรณไฟฟา และ
เครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 2 หนาที่ 54

รวม
รวม
รวม
จํานวน

425,000.- บาท
425,000.- บาท
425,000.- บาท
425,000.- บาท

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีผูกขอมือเดือนเกา
ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ตามโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 3 หนาที่ 54
4. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห
ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ตามโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 4 หนาที่ 54
5. โครงการศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ตั้งไว 50,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.3 โครงการ
ที่ 4 หนาที่ 51
6. โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนาวันวิสาขบูชา ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 5 หนาที่ 55
7. โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนาวันมาฆบูชา ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 7 หนาที่ 55
8. โครงการอนุรักษ ฟนฟูศาสนาวันอาสาฬหบูชา ตั้งไว 5,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานที่ 2.5 โครงการ
ที่ 8 หนาที่ 55

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. โครงการอบรมการใหบริการการทองเที่ยว ตั้งไว 300,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

รวม
รวม
รวม
จํานวน

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 5
หนาที่ 44 ตามบัญชีแกไขแผนพัฒนาสี่ป ฉบับที่ 2/2561ฯ
2. โครงการอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น ตั้งไว 50,000.-บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ
ตามโครงการ โดยมีการอบรมตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 6
หนาที่ 44

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว (ถนนคนเดิน เทศบาลตําบลวังกะ)
ตั้งไว 500,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ โดยมีการแสดงวัฒนธรรม
ทองถิ่น กิจกรรมอาหาร 5 เชื้อชาติ กิจกรรมการประกวดดนตรีของเยาวชน วันผลไม
และของดีสังขละบุรี ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 3
หนาที่ 43
4. โครงการจัดทําสื่อ เผยแพร ประชาสัมพันธการทองเที่ยวรองรับทองถิ่น 4.0
ในอําเภอสังขละบุรี ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆตามโครงการ
ตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 2
หนาที่ 43

5. โครงการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม ชาวไทย-รามัญ
ตั้งไว 500,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ สงเสริมทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
ชาวไทย-รามัญ โดยเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ไดแก การทําอาหารรามัญ การจักสาน
เปนตน ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวตอยอดจากโครงการอบรมการใหบริการการ
ทองเที่ยวตลอดจนรายจายอื่นๆที่จําเปนตองจาย

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว)

-ตามแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานที่ 1.2 โครงการที่ 4
หนาที่ 44

1,450,000.1,450,000.1,450,000.1,450,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ของ
คาจางพรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง โดยสงเปนเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันนําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,481,600.- บาท
6,481,600.- บาท
6,481,600.- บาท
341,000.- บาท

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เพื่อชวยเหลือกิจการประปาของเทศบาลตําบลวังกะ ตั้งไว 500,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

500,000.-บาท

เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ (จํานวน 359 คน เปนเงิน 2,793,600.-บาท )
จํานวน
(ผูสูงอายุเดิม 339 คน ประมาณการเพิ่มจํานวน 20 คน รวม 359 คน)
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนฯ
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูสูงอายุฯ)
-บันทึก สํานักปลัดเทศบาลตําบลวังกะ ที่ กจ 53701/460 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ประมาณการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดแกผูสูงอายุ

2,793,600.-บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ (จํานวน 125 คน เปนเงิน 1,200,000.-บาท )
(ผูพิการเดิม 97 คน ประมาณการเพิ่มจํานวน 28 คน รวม 125 คน)
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

1,200,000.-บาท

จํานวน

(ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนฯ
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูสูงอายุฯ)
-บันทึก สํานักปลัดเทศบาลตําบลวังกะ ที่ กจ 53701/460 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ประมาณการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดแกผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (จํานวน 2 คนๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน
จํานวน
เปนเงิน 12,000.- บาท)
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนฯ
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ ผูดอยโอกาสทางสังคม และผูสูงอายุฯ)
-บันทึก สํานักปลัดเทศบาลตําบลวังกะ ที่ กจ 53701/460 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ประมาณการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลัก
ประกันรายไดแกผูสูงอายุ

12,000.-บาท

เงินสํารองจาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน
การสวนรวม เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และ
โรคติดตอ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบ มท.วาดวยคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ของ อปท. พ.ศ.2560
-หนังสือ มท.ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
(การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย)
-หนังสือ มท. 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
(ซักซอมแนวทางใชจายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยฯ)
-หนังสือ มท. ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
(ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ของอปท.)

200,000.-บาท

รายจายตามขอผูกพัน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ตั้งไว 150,000.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลวังกะ สมทบในอัตรารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุข
ที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท. เรื่อง หลักเกณฑการสนับ

280,000.-บาท

จํานวน

สนุนขององคการบริหารสวนจังหวัด. เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
ในการใหบริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให อปท.ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
-ระเบียบ มท.วาดวยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส และการสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข และรายการรายจายที่เปนภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ)
(2) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามขอบังคับสันนิบาตฯในอัตรารอยละ 0.16 ของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว
(ไมรวมเงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตทั้งนี้ไมเกิน
หาแสนบาท ซึ่งในปงบประมาณ 2560 เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทั่วไป
ทั้งสิ้น 59,344,913.49 บาท เมื่อคิดคํานวณในอัตรารอยละ 0.00167 แลวเปนเงิน
99,106.01 บาท เปนยอดที่นํามาตั้งจาย
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-ระเบียบ มทวาดวยรายจายของอปท.เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
-ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 บทที่ 2 คาธรรมเนียม
และคาบํารุง ฯ
(3) คาใชจายในการจัดการจราจร ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดการจราจรของตํารวจ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0407/ว 1005 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2532 โดย
จายจากคาปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
บําเหน็จ/บํานาญ
จํานวน
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายฯ
ในอัตรารอยละสอง ของประมาณการรายรับทั้งสิ้นในปงบประมาณ 2562
(ยกเวนเงินผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) คือ จํานวน 57,750,000 บาท
เมื่อคํานวณรอยละสองแลว เปนเงิน 1,155,000 บาท เปนยอดที่นํามาตั้งจาย
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
-ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
-หนังสือ มท ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
(ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ของอปท.)

1,155,000.-บาท

สวนที่ 3
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ
เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลวังกะ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 3,942,700.-บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แยกเปน
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พรอมกับหักคาจางของพนักงานจาง โดยสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
นําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
รายจายงบกลางอื่น
เงินสํารองจาย เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ในกรณีฉุกเฉิน เรงดวน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
แผนงานการพาณิชย

แผนงานการพาณิชย
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลตามอัตราวาง
1.เจาพนักงานประปา ปง./ชง. จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ใหจายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง รวมจํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานผลิตน้ําประปา
จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
-พนักงานจดมาตรน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานเก็บคาน้ําประปา
จํานวน 3 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

รวม
จํานวน

53,000.-บาท
33,000.-บาท

จํานวน

20,000.-บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,889,700.- บาท
3,889,700.- บาท
946,800.-บาท
946,800.-บาท
298,800.-บาท

จํานวน

576,000.-บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา
1.พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานผลิตน้ําประปา
จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
-พนักงานจดมาตรน้ําประปา จํานวน 1 อัตรา
-พนักงานเก็บคาน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

72,000.-บาท

งบดําเนินงาน
รวม
คาตอบแทน
รวม
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

2,742,900.- บาท
72,900.- บาท
72,900.- บาท
72,900.- บาท

คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการที่เกี่ยวของกับงานประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

รวม
จํานวน

70,000.-บาท
50,000.-บาท

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา มอเตอร แผงสวิทซควบคุมไฟฟา
โรงสูบน้ํา โรงกรองน้ํา ฯลฯ ยกเวนการซอมโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ
กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
-หนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2556 (รูปแบบจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป)
-หนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

จํานวน

20,000.-บาท

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา
ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

รวม
จํานวน

700,000.-บาท
20,000.-บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา
สายไฟฟา ฯลฯ ไวใชในการกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

20,000.-บาท

วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

200,000.-บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

10,000.-บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะ
จารบีใชกับมอเตอรสูบน้ําในการดําเนินกิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

50,000.-บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารสม คลอรีน ฯลฯ ใชในการดําเนิน
กิจการประปา
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)

จํานวน

400,000.- บาท

คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของเครื่องสูบน้ําประปา และโรงกรองน้ํา
ประปา (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
จํานวน

1,900,000.- บาท
1,900,000.- บาท

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตาง ๆ ของเทศบาลที่ชํารุดเสียหาย
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง)
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา)
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม
รวม
จํานวน

200,000.- บาท
100,000.- บาท
100,000.- บาท

รวม
จํานวน

100,000.- บาท
100,000.- บาท

-หมวดคาวัสดุฯ เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่
9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

