
1 

 

 

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์   

ตำบลลุม่สุม่  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐3๔-591006 



2 

 

 

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

             

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
     

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลวังโพธ์ิอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังโพธ์ิจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน 

ดังนี้    

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 38,984,317.33 บาท    

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 31,560,542.92 บาท    

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,360,524.18 บาท    

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ  
รวม 0.00 บาท    

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 3,356,990.92 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 

  

(1) รายรับจริง จ านวน 25,677,143.83 บาท ประกอบด้วย    

หมวดภาษีอากร จ านวน 91,768.85 บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 170,787.10 บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 278,109.15 บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 118,414.00 บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,556,254.73 บาท 



4 

    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 11,461,810.00 บาท 
  

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,461.00 บาท   

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 20,938,120.47 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จ านวน 4,215,268.86 บาท    

งบบุคลากร จ านวน 7,550,166.00 บาท    

งบด าเนินงาน จ านวน 7,370,765.80 บาท    

งบลงทุน จ านวน 660,319.81 บาท    

งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท    

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,141,600.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 57,461.00 บาท   

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
        

        

  รายรับจริง 
ปี  2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 338,518.55 348,500.00 348,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

174,247.20 221,800.00 219,300.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 300,100.00 300,100.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 119,745.00 100,000.00 100,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 50,000.00 50,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 632,510.75 1,020,400.00 1,017,900.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 21,030,027.44 17,200,000.00 17,433,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,030,027.44 17,200,000.00 17,433,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,456,160.00 11,500,000.00 11,600,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11,456,160.00 11,500,000.00 11,600,000.00 

รวม 33,118,698.19 29,720,400.00 30,050,900.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 

ปี 2563 

ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 3,727,530.64 5,250,256.00 5,354,632.00 

  งบบุคลากร 8,742,637.00 11,646,620.00 12,266,338.00 

  งบด าเนินงาน 8,912,645.67 10,327,272.00 9,419,930.00 

  งบลงทุน 1,696,700.00 871,820.00 1,322,800.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,588,400.00 1,623,000.00 1,687,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,667,913.31 29,718,968.00 30,050,700.00 

รวม 24,667,913.31 29,718,968.00 30,050,700.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
        

 

 

 

  



8 

 

        

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,887,534 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,272,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,643,594 

  แผนงานสาธารณสุข 1,647,080 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,195,460 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 495,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 5,354,632 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 30,050,700 
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                                                        รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
        

                                                        เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 
        

                                                      อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
                

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

        

    งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 
งบ   

 

    
 

      
 

งบบุคลากร 7,405,794 2,011,640 9,417,434 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,781,154 2,011,640 6,792,794 

งบดำเนินงาน 2,594,000 643,000 3,237,000 

    ค่าตอบแทน 308,000 78,000 386,000 

    ค่าใช้สอย 1,446,000 480,000 1,926,000 

    ค่าวัสด ุ 285,000 85,000 370,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 555,000 0 555,000 

งบลงทุน 41,600 146,500 188,100 

    ค่าครุภัณฑ์ 41,600 146,500 188,100 

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 45,000 

    เงินอุดหนุน 45,000 0 45,000 

                              

รวม 
10,086,394 2,801,140 12,887,534 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

        

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

รวม 

   

งบ   
   

    
   

      

   

งบบุคลากร 500,400 500,400 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 500,400 500,400 
   

งบดำเนินงาน 772,000 772,000 
   

    ค่าตอบแทน 106,000 106,000 
   

    ค่าใช้สอย 486,000 486,000 
   

    ค่าวัสด ุ 180,000 180,000 
   

                              

รวม 
1,272,400 1,272,400 

   

 

แผนงานการศึกษา 
  

        

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
 

งบ   
 

    
 

      
 

งบบุคลากร 218,400 351,264 569,664 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 218,400 351,264 569,664 

งบดำเนินงาน 74,800 1,417,130 1,491,930 

    ค่าตอบแทน 4,800 0 4,800 

    ค่าใช้สอย 70,000 573,080 643,080 

    ค่าวัสด ุ 0 844,050 844,050 

งบเงินอุดหนุน 1,582,000 0 1,582,000 

    เงินอุดหนุน 1,582,000 0 1,582,000 

                              

รวม 
1,875,200 1,768,394 3,643,594 
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แผนงานสาธารณสุข 
  

        

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวม 
   

งบ   
   

    
   

      
   

งบบุคลากร 352,080 352,080 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 352,080 352,080 
   

งบดำเนินงาน 1,255,000 1,255,000 
   

    ค่าใช้สอย 955,000 955,000 
   

    ค่าวัสด ุ 300,000 300,000 
   

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 
   

    เงินอุดหนุน 40,000 40,000 
   

                              

รวม 
1,647,080 1,647,080 

   

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  

        

    งาน งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 
   

งบ   
   

    
   

      
   

งบดำเนินงาน 10,000 10,000 
   

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 
   

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   

                              

รวม 
30,000 30,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
   

         

    งาน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
งาน

สวนสาธารณะ 
รวม งบ   

 

    
 

      

 

งบบุคลากร 1,426,760 0 0 1,426,760 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,426,760 0 0 1,426,760 

งบดำเนินงาน 1,659,000 350,000 120,000 2,129,000 

    ค่าตอบแทน 99,000 0 0 99,000 

    ค่าใช้สอย 1,240,000 0 0 1,240,000 

    ค่าวัสด ุ 320,000 350,000 0 670,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 120,000 120,000 

งบลงทุน 639,700 0 0 639,700 

    ค่าครุภัณฑ์ 144,700 0 0 144,700 

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 495,000 0 0 495,000 

                              

รวม 
3,725,460 350,000 120,000 4,195,460 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   

         

    งาน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

    

งบ   
    

    
    

      

    

งบดำเนินงาน 305,000 305,000 
    

    ค่าใช้สอย 305,000 305,000 
    

                              

รวม 
305,000 305,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   

         

    งาน 
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

  

งบ   
  

    
  

      

  

งบดำเนินงาน 100,000 120,000 220,000 
  

    ค่าใช้สอย 100,000 120,000 220,000 
  

                              

รวม 
100,000 120,000 220,000 

  

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

         

    งาน งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 

    

งบ   
    

    
    

      

    

งบลงทุน 495,000 495,000 
    

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 495,000 495,000 
    

                              

รวม 
495,000 495,000 

    

 

แผนงานงบกลาง 
   

         

    งาน 
งบกลาง รวม 

    

งบ   
    

    
    

      
    

งบกลาง 5,354,632 5,354,632 
    

    งบกลาง 5,354,632 5,354,632 
    

                              

รวม 
5,354,632 5,354,632 
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เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 

        

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้เขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 31,961,620 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 30,050,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,887,534 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,272,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,643,594 

  แผนงานสาธารณสุข 1,647,080 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 4,195,460 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 305,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 220,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 495,000 

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 5,354,632 

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 30,050,700 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,910,920 บาท ดังนี้  
        

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 48,120 

งบบุคลากร 842,000 

งบด าเนินงาน 1,015,500 

งบลงทุน 5,300 

รวมรายจ่าย 1,910,920 
        

 
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธ์ิปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 

         

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธ์ิมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้     

  

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

 

   

 

   

(ลงนาม).................................................. 
   (นายเชิดชัย  ซิบเข) 
   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังโพธ์ิ 

เห็นชอบ  

    

    

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

     (นายสาวิตร  เจียมจิระพร)  

               ต าแหน่ง   นายอ าเภอไทรโยค  
ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ  

อ าเภอ ไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  
         
     

               

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 270,221.55 259,943.21 276,269.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 11,761.00 3,499.80 1,585.55 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ภาษีป้าย 64,426.00 53,623.00 60,574.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 % 280,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว์ 40.00 620.00 90.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดภาษีอากร 346,448.55 317,686.01 338,518.55 348,500.00     348,500.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 60.00 930.00 162.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 12.00 186.00 162.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา 

970.00 843.90 931.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

471.50 837.00 137.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 137,180.00 147,600.00 141,720.00 140,000.00 0.00 % 140,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
ราษฎร 

10,880.00 5,120.00 4,640.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

190.00 200.00 220.00 200.00 0.00 % 200.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 2,270.00 34,341.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

0.00 400.00 1,700.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
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     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ี
เกิน 200 ตารางเมตร 

3,700.00 3,400.00 7,100.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

10,330.00 8,610.00 14,750.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร 

40.00 40.00 40.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

4,025.00 4,835.00 2,085.00 4,000.00 -50.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 2,874.00 1,400.00 600.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

173,002.50 208,742.90 174,247.20 221,800.00     219,300.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ดอกเบี้ย 605,215.56 581,260.20 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,210,681.12 1,162,520.40 0.00 600,100.00     300,100.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     ค่าขายแบบแปลน 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 67,740.00 90,709.07 119,745.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,240.00 90,709.07 119,745.00 100,000.00     100,000.00 

หมวดรายได้จากทุน               

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 250,000.00     50,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 527,871.87 338,285.75 324,241.60 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

13,659,076.88 13,992,558.40 14,219,413.40 14,000,000.00 1.57 % 14,220,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จัดสรรรายได้ฯ 

871,332.72 974,570.63 896,002.67 970,000.00 -7.22 % 900,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,681.32 8,631.07 31,608.09 35,000.00 71.43 % 60,000.00 

     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 1,834,816.93 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,033,495.76 1,693,069.68 1,834,816.93 1,710,000.00 7.02 % 1,830,000.00 

     ภาษีสุรา 428,857.35 0.00 1,834,816.93 0.00 0.00 % 0.00 
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     ค่าภาคหลวงแร่ 21,502.77 18,850.09 22,286.77 20,000.00 25.00 % 25,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 14,437.43 14,323.92 18,721.12 15,000.00 20.00 % 18,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ  
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

278,502.00 81,981.00 13,303.00 100,000.00 -70.00 % 30,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,873,758.10 17,122,270.54 21,030,027.44 17,200,000.00     17,433,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

10,715,799.00 10,869,514.00 11,456,160.00 11,500,000.00 0.87 % 11,600,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 10,715,799.00 10,869,514.00 11,456,160.00 11,500,000.00     11,600,000.00 

รวมทุกหมวด 29,394,929.27 29,771,442.92 33,118,698.19 30,220,400.00     30,550,900.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  30,550,900   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 348,500 บาท 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 5,000 บาท 

    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 5,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามจ านวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี
ถูกต้องกฏหมาย ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 3,000 บาท 

    

ภาษีบ ารุงท้องที ่จ านวน 3,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามจ านวนรายของ 
ผู้ที่เคยเสียภาษีถูกต้องกฏหมาย ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 

  

  ภาษีป้าย จ านวน 60,000 บาท 

    

ภาษีป้าย จ านวน 60,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับที่แล้ว ตามจ านวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี
ถูกต้องกฏหมาย ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 280,000 บาท 

    
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 280,000 บาทตามจ านวนรายของ
ผู้ที่เคยเสียภาษีถูกต้องกฏหมายตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 

  

  อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 500 บาท 

    

อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 500 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามจ านวนรายของผู้ที่ 
เคยเสียภาษีถูกต้องกฏหมาย ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 219,300 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้วจ านวน 500 บาท ตามเกณฑ์รายได้
รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้วตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 
  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 140,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 140,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฏร จ านวน 5,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 200 บาท 

    
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 200 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 
  

  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 30,000 บาท 

    
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 30,000 บาท 

ไม่ได้ตั้งงบประมาณการรับไว้จากปีที่แล้ว 
  

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

    
ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 1,500 บาท 

    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 1,500 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว จ านวนตาม
เกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 

  

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 7,000 บาท 
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  จ านวน
7,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริง
จากปีที่แล้ว 

  

  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 11,000 บาท 

    

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ  จ านวน 11,000 บาท  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่
แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 100 บาท 

    
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 100 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 2,000 บาท 

    

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
จ านวน 2,000 บาท ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่
แล้ว จ านวน 2,000 บาท ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

    

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 

ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่แล้ว จ านวน 500 บาท ตามเกณฑ์รายได้
รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,100 บาท 

  ดอกเบ้ีย จ านวน 600,000 บาท 

    
ดอกเบ้ีย จ านวน 300,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

    
ดอกเบ้ีย จ านวน 300,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 100 บาท 

    
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 100 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว  
  

 หมวดรายได้จากทุน รวม 250,000 บาท 
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  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 250,000 บาท 

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

    
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 100,000 บาท 

    
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆจ านวน 100,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 
  

 

 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,433,000 บาท 

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 350,000 บาท 

    
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 350,000 บาท 

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามเกณฑ์รายได้รับจริงจากปีท่ีแล้ว 
  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,220,000 บาท 

    

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,220,000 บาท 

ประมาณการมากกว่าปีที่แล้ว จ านวน 220,000 บาทตามเกณฑ์
รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 900,000 บาท 
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ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 900,000 บาท 

ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่แล้ว จ านวน 70,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท 

    

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 60,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว จ านวน 25,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,830,000 บาท 

    

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,830,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว จ านวน 120,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 25,000 บาท 

    

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 25,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว จ านวน 5,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได้รับ จริงจากปีที่แล้ว 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 18,000 บาท 

    

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 18,000 บาท 

ประมาณการไว้สูงกว่าป่ีที่แล้ว จ านวน 3,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได้รับจริงจากปีที่แล้ว 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 30,000 บาท 

    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  จ านวน 30,000 บาท ประมาณการไว้ต ่ากว่าปีที่
แล้ว จ านวน 70,000 บาท  ตามเกณฑ์รายได้รรับจริงจากปีที่แล้ว 

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,600,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 11,600,000 บาท 

    
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า จ านวน 11,600,000 บาท 

  



24 

 

ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว จ านวน 100,000 บาท ตามเกณฑ์
รายได ้รับจริงจากปีที่แล้ว 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ าเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี 
                 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 

งานบริหารท่ัวไป               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
 

    เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 512,380 695,520 0 % 695,520 
 

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000 83,806 120,000 0 % 120,000 
 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 83,806 120,000 0 % 120,000 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

198,720 198,720 166,623 198,720 0 % 198,720 
 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,337,015 2,624,640     2,624,640 
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 3,568,759.44 3,131,940.58 3,632,786 3,337,800 34.74 % 4,497,354 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 6,172 14,276 97,800 0 % 97,800 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 268,193.54 206,477 228,000 147,300 26.27 % 186,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,836,952.98 3,344,589.58 3,875,062 3,582,900     4,781,154 
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รวมงบบุคลากร 6,461,592.98 5,969,229.58 6,212,077 6,207,540     7,405,794 
 

          

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 55,750 50,000 0 % 50,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 60,000 101,500 48,000 71,000 204.23 % 216,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,000 31,600 29,700 32,000 0 % 32,000 
 

รวมค่าตอบแทน 94,000 133,100 133,450 153,000     308,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,139,287.6 668,445.6 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 645,143.6 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 700,000 -14.29 % 600,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 65,000 23.08 % 80,000 
 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,175 16,700 17,360 20,000 200 % 60,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      

การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

0 0 0 278,500 -100 % 0 

 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 248,596 205,030 64,080 55,000 81.82 % 100,000 

 

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 150,000 
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      โครงการจัดงานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี 89,280 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2,855 2,055 4,940 0 100 % 5,000 
 

      โครงการจัดงานวางพวงมาลาเน่ืองในวันปิยมหาราช 1,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

0 0 0 0 100 % 250,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 

120,250 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการร่วมงานวางพวงมาลาเน่ืองในวันปิย
มหาราช 

0 1,000 1,000 1,000 0 % 1,000 
 

      

รายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

0 238,465 410,925 0 0 % 0 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 307,148.38 163,559.88 296,090.44 377,340 -73.5 % 100,000 

 
รวมค่าใช้สอย 1,916,591.98 1,295,255.48 1,439,539.04 1,496,840     1,446,000 

 
  ค่าวัสดุ               

 
    วัสดุส านักงาน 204,938.58 109,932.9 132,900 65,000 -23.08 % 50,000 

 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,935 0 0 0 0 % 0 

 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 43,585 51,615 26,690 65,000 -7.69 % 60,000 

 
    วัสดุก่อสร้าง 0 3,505 0 0 100 % 5,000 

 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26,392.73 36,400 0 30,000 0 % 30,000 

 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 236,111 170,390 105,447 90,000 11.11 % 100,000 

 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,016 0 0 0 100 % 10,000 
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    วัสดุคอมพิวเตอร์ 148,020 99,850 95,879.4 25,000 20 % 30,000 
 

รวมค่าวัสดุ 673,998.31 471,692.9 360,916.4 275,000     285,000 
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 486,745.86 538,153.94 563,596.53 610,300 -18.07 % 500,000 
 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 44,392.52 43,721 33,459.25 50,000 -20 % 40,000 
 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 7,807 5,902 6,915 27,630 -45.71 % 15,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 538,945.38 587,776.94 603,970.78 687,930     555,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 3,223,535.67 2,487,825.32 2,537,876.22 2,612,770     2,594,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 (จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร ขนาด 

1,600x850x770 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัวๆละ 
14,500.-บาท) 
(จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด 610x710x1,170 

เซนติเมตร จ านวน 1 ตัวๆละ 6,900.-บาท)  รวม
เป็นเงิน 21,400.-บาท 

โดยการจัดซ้ือตามราคาท้องตลาดด้วยความ
ประหยัด 

0 21,400 0 0 0 % 0 

 
      ค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต 0 0 0 7,600 -100 % 0 

 
      โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 8,000 0 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ท างานผู้บริหาร  20,500 0 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม 11,000 0 0 0 0 % 0 
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      โครงการจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกชนิดหนา 14,750 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 

162,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก ขนาด 5 ฟุต  

18,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างานผุ้บริหาร ครบชุด พร้อม
โต๊ะวางของ 

20,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงาการจัดซ้ือพัดลมไอเย็น 3,500 0 0 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือเก้าอี้ประชุม  0 68,000 0 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อน 0 0 4,500 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 5,500 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือโพเดียมไม้ 0 0 15,000 0 0 % 0 
 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 5,500 100 % 11,000 
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      กล้องถ่ายภาพ 0 0 50,000 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 14,100 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 22,000 
 

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 0 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิเวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 0 0 4,300 0 100 % 8,600 
 

      จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 19,600 5,000 0 0 % 0 
 



30 

 

      จัอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 0 0 0 35,000 -100 % 0 
 

      
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จ านวน 2 เครื่อง 
0 0 0 1,400 -100 % 0 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

 

      
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 0 193,400 -100 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 257,750 109,000 120,400 272,900     41,600 
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลและ
ห้องประชุม เทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

259,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 259,000 0 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 516,750 109,000 120,400 272,900     41,600 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45,000 0 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอไทรโยค 

0 0 45,000 45,000 0 % 45,000 

 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 200,000 0 0 0 % 0 

 
รวมเงินอุดหนุน 45,000 200,000 45,000 45,000     45,000 

 
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 200,000 45,000 45,000     45,000 

 
รวมงานบริหารท่ัวไป 10,246,878.65 8,766,054.9 8,915,353.22 9,138,210     10,086,394 

 
งานบริหารงานคลัง               
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  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 1,060,150.6 848,640 898,740 1,042,200 58.4 % 1,650,800 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 17,500 0 0 10,500 300 % 42,000 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 276,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 42,840 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,077,650.6 848,640 898,740 1,052,700     2,011,640 
 

รวมงบบุคลากร 1,077,650.6 848,640 898,740 1,052,700     2,011,640 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

    ค่าเช่าบ้าน 41,000 27,000 0 12,000 300 % 48,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 1,000 -100 % 0 
 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

รวมค่าตอบแทน 41,000 27,000 0 23,000     78,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 366,800 304,200 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 286,700 0 0 % 0 
 

      

ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 

0 0 0 350,000 -100 % 0 
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      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 412,000 -2.91 % 400,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 20,000 50 % 30,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,772 8,088 9,000 30,000 0 % 30,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,380 2,080 11,845 35,000 -42.86 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 380,952 314,368 307,545 847,000     480,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 50,000 -60 % 20,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0 0 2,219 10,000 0 % 10,000 
 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,219 105,000     85,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 421,952 341,368 309,764 975,000     643,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 5 

ฟุต  
0 0 0 22,000 -100 % 0 

 
      ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 22,000 -100 % 0 

 
      จัดซ้ือเก้าอี้นักบริหาร 0 0 0 0 100 % 6,900 

 
      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 97,200 
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      จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  0 10,000 5,500 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊เหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 0 100 % 9,000 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี1 

0 0 0 0 100 % 22,000 
 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 0 100 % 8,600 
 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) 

0 4,300 0 0 0 % 0 
 

      
จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 
2 เครื่อง 

0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 0 0 0 0 100 % 2,800 
 

      จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 0 3,100 0 0 0 % 0 
 

      
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
0 0 0 700 -100 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,400 5,500 49,700     146,500 

 
รวมงบลงทุน 0 17,400 5,500 49,700     146,500 

 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,499,602.6 1,207,408 1,214,004 2,077,400     2,801,140 

 
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 11,746,481.25 9,973,462.9 10,129,357.22 11,215,610     12,887,534 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               

 
  งบบุคลากร               

 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

 
    เงินเดือนพนักงาน 401,340 417,240 442,320 469,280 6.63 % 500,400 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 401,340 417,240 442,320 469,280     500,400 
 

รวมงบบุคลากร 401,340 417,240 442,320 469,280     500,400 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 31,500 23,800 16,200 332.1 % 70,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 0 0 100 % 36,000 
 

รวมค่าตอบแทน 36,000 67,500 23,800 16,200     106,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 184,620 250,500 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 335,200 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 320,000 -10 % 288,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,920 2,880 594.44 % 20,000 
 

      
โครงการซ้อมแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0 29,917 29,760 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการต้ังจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายในเขตเทศบาล 

105,000 64,155 14,150 0 0 % 0 
 

      
โครงการต้ังจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายในเขตเทศบาล 

0 0 0 10,000 100 % 20,000 
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โครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5 อปท.) 
0 0 0 65,000 -100 % 0 

 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 0 0 100 % 38,000 
 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลวัง
โพธ์ิ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0 62,660 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการส่งเสริมการด าเนินการและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

110,000 18,300 28,050 0 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 35,835 48,632.6 14,410 15,000 166.67 % 40,000 
 

รวมค่าใช้สอย 435,455 474,164.6 423,490 412,880     486,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 400 % 15,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,950 63,033.4 0 8,000 400 % 40,000 
 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 136,253 91,152 63,270 70,000 0 % 70,000 
 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,200 0 0 0 100 % 20,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,900 47,500 0 69,500 -71.22 % 20,000 
 

รวมค่าวัสดุ 189,303 201,685.4 63,270 155,500     180,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 660,758 743,350 510,560 584,580     772,000 
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  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 3 

ฟุต  
0 0 0 3,500 -100 % 0 

 
      ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 0 0 0 12,000 -100 % 0 

 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

 
      จัดซ้ือเลื่อยยนต์  0 9,950 0 0 0 % 0 

 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

 

      
โครงการจัดหา/ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

CCTV  
0 499,000 498,000 0 0 % 0 

 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

 
      ค่าจัดซ้ือเครื่องท าน ้าเย็น แบบถังคว ่า 2 ก๊อก 0 0 0 6,500 -100 % 0 

 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               

 
      จัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง 0 0 50,000 0 0 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 508,950 548,000 22,000     0 

 
รวมงบลงทุน 0 508,950 548,000 22,000     0 

 
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,062,098 1,669,540 1,500,880 1,075,860     1,272,400 

 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,062,098 1,669,540 1,500,880 1,075,860     1,272,400 

 
แผนงานการศึกษา               

 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               

 
  งบบุคลากร               

 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
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    เงินเดือนพนักงาน 0 120,480 192,360 210,840 3.59 % 218,400 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 120,480 192,360 210,840     218,400 
 

รวมงบบุคลากร 0 120,480 192,360 210,840     218,400 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าตอบแทน               
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,800 0 100 % 4,800 
 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 0 4,200 -100 % 0 
 

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,800 4,200     4,800 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 14,988 12,840 20,000 0 % 20,000 
 

      โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 27,970 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0 14,988 40,810 70,000     70,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 14,988 45,610 74,200     74,800 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      จัดซ้ือตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 4,500 0 0 % 0 
 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
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      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ 0 0 4,300 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 0 0 % 0 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,300 0     0 
 

รวมงบลงทุน 0 0 11,300 0     0 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณา
การ 8 สาระ 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 
 

      โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 0 0 0 40,000 0 % 40,000 
 

      เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.) 0 0 0 1,408,000 4.55 % 1,472,000 
 

      
เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้บูรณาการ 8 สาระ 

0 0 40,000 0 0 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  

0 0 40,000 0 0 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโรงเรียนบ้านวังโพธ์ิ  

0 0 30,000 0 0 % 0 
 

      เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) 0 0 1,373,400 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,483,400 1,518,000     1,582,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,483,400 1,518,000     1,582,000 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 0 135,468 1,732,670 1,803,040     1,875,200 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
 

  งบบุคลากร               
 



39 

 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 275,754 256,320 266,700 291,480 6.1 % 309,264 
 

    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 7,000 500 % 42,000 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 275,754 256,320 266,700 298,480     351,264 
 

รวมงบบุคลากร 275,754 256,320 266,700 298,480     351,264 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 303,029 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 277,300 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างหมาบริการ 0 0 0 310,000 0 % 310,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,555 4,100 4,100 10,000 100 % 20,000 
 

      ค่าอาหารกลางวัน 0 0 171,500 171,500 -28.57 % 122,500 
 

      โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานท่ี 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

0 11,850 8,450 0 0 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

198,000 236,400 78,710 78,710 -23.03 % 60,580 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,530 18,116 4,580 20,000 0 % 20,000 
 

รวมค่าใช้สอย 215,085 573,495 544,640 600,210     573,080 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุส านักงาน 9,426 16,008 16,201 0 100 % 20,000 
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    วัสดุงานบ้านงานครัว 16,440 16,095 9,750 12,370 61.68 % 20,000 
 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 765,108.8 771,599.4 774,649.2 786,862 1.55 % 799,050 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

รวมค่าวัสดุ 790,974.8 803,702.4 800,600.2 799,232     844,050 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,006,059.8 1,377,197.4 1,345,240.2 1,399,442     1,417,130 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

      
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

199,000 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 199,000 0 0 0     0 
 

รวมงบลงทุน 199,000 0 0 0     0 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,456,000 1,466,000 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 1,456,000 1,466,000 0 0     0 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,456,000 1,466,000 0 0     0 
 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,936,813.8 3,099,517.4 1,611,940.2 1,697,922     1,768,394 
 

รวมแผนงานการศึกษา 2,936,813.8 3,234,985.4 3,344,610.2 3,500,962     3,643,594 
 

แผนงานสาธารณสุข               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
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    เงินเดือนพนักงาน 288,540 299,520 316,200 341,160 3.2 % 352,080 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 288,540 299,520 316,200 341,160     352,080 
 

รวมงบบุคลากร 288,540 299,520 316,200 341,160     352,080 
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 465,736 518,650 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 490,400 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 1,495,000 -46.49 % 800,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,672 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

4,980 9,965 10,000 10,000 0 % 10,000 
 

      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก 5,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุจจาระร่วง 4,980 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 9,850 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3RS 

0 19,940 20,000 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุม
โรคต่างๆ  

0 0 58,900 0 0 % 0 
 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 
0 30,744 30,744 35,000 0 % 35,000 
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โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันรักษาโรค 

0 0 0 50,000 -60 % 20,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  29,105 59,120 53,050 179,550 -77.72 % 40,000 
 

รวมค่าใช้สอย 512,473 638,419 672,944 1,769,550     955,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 94,020 131,235 158,470 200,000 -50 % 100,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 26,400 77,580 11,984 30,000 0 % 30,000 
 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 97,245 135,138.5 108,980 120,000 -16.67 % 100,000 
 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 49,900 0 237,000 -78.9 % 50,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,560 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

รวมค่าวัสดุ 219,225 393,853.5 279,434 597,000     300,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 731,698 1,032,272.5 952,378 2,366,550     1,255,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 

ฟุต  
0 0 0 4,500 -100 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 4,500     0 

 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

 

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดฝังกลบ บริเวณบ่อ
ท้ิงขยะและพื้นท่ีใกล้เคียง 

91,000 86,500 0 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงห้องน ้าสาธารณะ 2 แห่งของ
เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

98,700 0 0 0 0 % 0 
 

      
ปรับปรุง ขุดฝังกลบบริเวณท่ีท้ิงขยะมูลฝอย
เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 189,700 86,500 0 100,000     0 
 

รวมงบลงทุน 189,700 86,500 0 104,500     0 
 

  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์               
 

      
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0 0 40,000 40,000 0 % 40,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000     40,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 40,000 40,000     40,000 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,209,938 1,418,292.5 1,308,578 2,852,210     1,647,080 
 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,209,938 1,418,292.5 1,308,578 2,852,210     1,647,080 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม 0 24,975 0 0 100 % 10,000 
 

รวมค่าใช้สอย 0 24,975 0 0     10,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 0 24,975 0 0     10,000 
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  งบเงินอุดหนุน               
 

  เงินอุดหนุน               
 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 20,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      
สนับสนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

0 0 20,000 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000     20,000 
 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 44,975 20,000 20,000     30,000 
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 20,000 44,975 20,000 20,000     30,000 
 

แผนงานเคหะและชุมชน               
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               
 

  งบบุคลากร               
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
 

    เงินเดือนพนักงาน 456,660 209,040 220,020 415,200 104.67 % 849,800 
 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0 0 0 100 % 42,000 
 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 179,940 186,960 194,220 210,840 2.5 % 216,120 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 276,000 
 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 42,840 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 678,600 396,000 414,240 626,040     1,426,760 
 

รวมงบบุคลากร 678,600 396,000 414,240 626,040     1,426,760 
 

  งบดำเนินงาน               
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  ค่าตอบแทน               
 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000 0 0 38,000 121.05 % 84,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,770 4,200 3,900 15,000 0 % 15,000 
 

รวมค่าตอบแทน 44,770 4,200 3,900 53,000     99,000 
 

  ค่าใช้สอย               
 

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,133,025 1,165,500 0 0 0 % 0 
 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,886,300 0 0 % 0 
 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 2,217,320 -50.39 % 1,100,000 
 

      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,464 3,000 5,400 15,000 33.33 % 20,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 143,339.85 321,720 337,252.1 820,620 -87.81 % 100,000 
 

รวมค่าใช้สอย 1,296,828.85 1,490,220 2,228,952.1 3,072,940     1,240,000 
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 10,000 100 % 20,000 
 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 28,980 30,000 0 % 30,000 
 

    วัสดุก่อสร้าง 14,164.06 87,063 23,935 55,000 -9.09 % 50,000 
 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,953.37 29,100 3,828 3,000 1,566.67 % 50,000 
 

    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 110,002 88,254 143,848 160,000 -31.25 % 110,000 
 

    วัสดุการเกษตร 64,010 37,645 27,890 24,520 -18.43 % 20,000 
 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,500 0 0 0 0 % 0 
 



46 

 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าวัสดุ 243,629.43 242,062 228,481 312,520     320,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 1,585,228.28 1,736,482 2,461,333.1 3,438,460     1,659,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กกระจก ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 

ฟุต 
0 0 0 4,500 -100 % 0 

 
      จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน 0 0 0 0 100 % 17,500 

 
      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 32,400 

 
      จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,000 0 0 % 0 

 
      จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต 0 0 0 0 100 % 7,500 

 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

 
      จัดซ้ือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 0 25,000 0 0 0 % 0 

 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

 
      จัดซ้ือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว 0 0 0 0 100 % 22,000 

 
      จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 0 0 0 100 % 38,000 

 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี1 

22,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ ขาวด า 
ส าหรับกระดาษ A3 

52,000 0 0 0 0 % 0 
 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบ สี ส าหรับกระดาษ A3 0 0 0 0 100 % 24,500 
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จัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 
2 เครื่อง 

0 0 0 5,000 -100 % 0 
 

      จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 0 0 0 0 100 % 2,800 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000 25,000 11,000 9,500     144,700 
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
ก่อสร้างก าแพงกันดินหน้าสนามเทนนิส เทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 0 0 100 % 495,000 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     495,000 
 

รวมงบลงทุน 74,000 25,000 11,000 9,500     639,700 
 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,337,828.28 2,157,482 2,886,573.1 4,074,000     3,725,460 
 

งานไฟฟ้าถนน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าวัสดุ               
 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 285,182.74 530,668.25 410,142.96 380,000 -7.89 % 350,000 
 

รวมค่าวัสดุ 285,182.74 530,668.25 410,142.96 380,000     350,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 285,182.74 530,668.25 410,142.96 380,000     350,000 
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าครุภัณฑ ์               
 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
 

      

โครงการจัดซ้ือชุดโคมไฟ(สัญญาณไฟกระพริบ)
ตามแบบมาตรฐาน ฟฟ-101/56 ของกรมทาง
หลวงชนบท จ านวน 7 ชุด 

56,175 0 0 0 0 % 0 

 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 56,175 0 0 0     0 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    

ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ังครั้ง
แรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ
ภายหลังการก่อสร้าง 

              

 

      
โครงการติดต้ังเสาไฟส่องสว่าง แบบก่ิงเด่ียวสูง 7 

เมตร พร้อมโคมไฟ LED 80w. 
0 293,000 0 0 0 % 0 

 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 

      

ก่อสร้างและติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบก่ิง
เด่ียว สูง 8.00 เมตร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง  250  

w. 

0 0 371,300 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลง
ท่าแพสูบน ้าเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

0 0 244,800 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 

นายชาตรี คงสุวรรณ 
0 0 146,400 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางสบหทัย  ศรีนิล  โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ตามแบบ
เทศบาลก าหนด  

297,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นายอินทร์  เพ็งมี ชุมชนถ ้ากระแซ โดยก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลก าหนด  

178,500 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการทาสีขอบคันทาง ตีเส้นจราจร ติดต้ัง
สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายเตือนทางขึ้นเขา  

0 90,000 0 0 0 % 0 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายถ ้า
กระแซ  

0 0 238,000 0 0 % 0 
 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 475,500 383,000 1,000,500 0     0 
 

รวมงบลงทุน 531,675 383,000 1,000,500 0     0 
 

รวมงานไฟฟ้าถนน 816,857.74 913,668.25 1,410,642.96 380,000     350,000 
 

งานสวนสาธารณะ               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าสาธารณูปโภค               
 

    ค่าไฟฟ้า 112,096.85 101,322.94 100,887.19 90,000 33.33 % 120,000 
 

รวมค่าสาธารณูปโภค 112,096.85 101,322.94 100,887.19 90,000     120,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 112,096.85 101,322.94 100,887.19 90,000     120,000 
 

รวมงานสวนสาธารณะ 112,096.85 101,322.94 100,887.19 90,000     120,000 
 

งานบำบัดน้ำเสีย               
 

  งบลงทุน               
 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
 

      
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน ้า แบบเหล็ก 
บริเวณตลาด 

0 137,000 0 0 0 % 0 
 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. และท่อ
ลอด พร้อมบ่อพักบริเวณถนนเทศบาลสามแยก
ป้อม ช.ร.บ. 

0 461,000 0 0 0 % 0 

 
รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 598,000 0 0     0 

 
รวมงบลงทุน 0 598,000 0 0     0 

 
รวมงานบำบัดน้ำเสีย 0 598,000 0 0     0 

 



50 

 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,266,782.87 3,770,473.19 4,398,103.25 4,544,000     4,195,460 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการการจัดประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม 
ประชุมเวทีชาวบ้าน 

5,925 540 1,270 0 100 % 5,000 
 

      โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" 
ของปวงชนชาวไทย 

19,500 0 3,108 0 100 % 20,000 
 

      โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของฃาติ 119,500 4,980 500 450 2,122.22 % 10,000 
 

      โครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      โครงการฝึกอบรมอาชีพ 39,960 13,960 30,000 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเทศบาลต าบลวัง
โพธ์ิ 

0 0 18,600 0 100 % 20,000 
 

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี
ในเขตเทศบาล 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

0 29,610 11,050 0 100 % 20,000 
 

      โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 205,070 0 0 0 100 % 100,000 
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รวมค่าใช้สอย 389,955 49,090 64,528 30,450     305,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 389,955 49,090 64,528 30,450     305,000 
 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 389,955 49,090 64,528 30,450     305,000 
 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 389,955 49,090 64,528 30,450     305,000 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 

งานกีฬาและนันทนาการ               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยค
สัมพันธ์ 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 49,421 0 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 49,421 0 0 0     100,000 
 

รวมงบดำเนินงาน 49,421 0 0 0     100,000 
 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 49,421 0 0 0     100,000 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน               
 

  งบดำเนินงาน               
 

  ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรม
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7,770 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0 0 0 16,000 -100 % 0 
 

      
โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

6,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

3,300 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0 5,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0 0 15,804 0 0 % 0 
 

      
โครงการสีบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

0 0 8,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการสืบสานและอนุรักษ์การแห่เทียนจ าน า
พรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0 3,050 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

0 6,540 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

0 0 0 0 100 % 50,000 
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โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0 0 147,142 0 0 % 0 
 

      
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
จ าน าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0 0 3,380 0 0 % 0 
 

      
โครงาการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ 

และวันผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
0 9,372 0 0 0 % 0 

 
รวมค่าใช้สอย 17,070 23,962 174,326 16,000     120,000 

 
รวมงบดำเนินงาน 17,070 23,962 174,326 16,000     120,000 

 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 17,070 23,962 174,326 16,000     120,000 

 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 66,491 23,962 174,326 16,000     220,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

 
  งบลงทุน               

 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

 
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคร 0 0 0 0 100 % 181,000 

 

      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ประสิทธิ ์ อินทะจักร์ หมู่ท่ี 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

0 0 0 0 100 % 99,000 

 

      

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดร.
ปริญญา หมู่ท่ี 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 

0 0 0 0 100 % 215,000 

 

      
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้าน
นาคร ระยะทางยาว 100 เมตร 

0 0 0 226,700 -100 % 0 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถ ้า
กระแซ ซอยไร่ ดร.ศิวะ ระยะทาง 490 เมตร 

0 0 0 164,120 -100 % 0 
 

      

โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซ
ล่าเซลล ์และวางท่อระบายน ้า ซอย 1 บริเวณบ้าน
นางนกแก้ว  เอียกพงษ์  

0 0 0 215,800 -100 % 0 

 
รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 606,620     495,000 

 
รวมงบลงทุน 0 0 0 606,620     495,000 

 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0 0 606,620     495,000 

 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 606,620     495,000 

 
แผนงานงบกลาง               

 
งบกลาง               

 
  งบกลาง               

 
  งบกลาง               

 
    ค่าช าระหน้ีเงินต้น 716,000 716,000 716,000 716,000 0 % 716,000 

 
    ค่าช าระดอกเบี้ย 184,025.04 132,421.42 117,425.72 240,000 0 % 240,000 

 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 0 100 % 32,000 

 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 1,500 0 % 1,500 

 
    เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 750,000 750,000 0 750,000 0 % 750,000 

 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,894,800 1,908,800 1,957,600 2,200,000 4.55 % 2,300,000 

 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 465,600 503,200 519,200 614,400 2.54 % 630,000 

 
    ส ารองจ่าย 0 0 7,000 900,000 -77.78 % 200,000 

 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 72,185.32 70,737.3 0 0 0 % 0 

 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

 



55 

 

      เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 1,408 3,267.05 % 47,408 
 

      ส่งเงินสมทบ ส.ท.ท. 0 0 29,684.92 30,120 1.59 % 30,600 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) 
357,981 360,041 366,400 364,408 -1.84 % 357,704 

 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 9,420 9,420 9,420 9,420 0 % 9,420 

 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 0 0 4,800 0 100 % 10,000 

 
รวมงบกลาง 4,450,011.36 4,450,619.72 3,727,530.64 5,857,256     5,354,632 

 
รวมงบกลาง 4,450,011.36 4,450,619.72 3,727,530.64 5,857,256     5,354,632 

 
รวมงบกลาง 4,450,011.36 4,450,619.72 3,727,530.64 5,857,256     5,354,632 

 
รวมแผนงานงบกลาง 4,450,011.36 4,450,619.72 3,727,530.64 5,857,256     5,354,632 

 
รวมทุกแผนงาน 25,148,571.28 24,635,400.71 24,667,913.31 29,718,968     30,050,700 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ าเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
        

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 30,042,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 10,086,394 บาท 

  งบบุคลากร รวม 7,405,794 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารเทศบาลต าบลวังโพธ์ิได้แก่ 
(1) นายกเทศฯ  จ านวนเงิน 27,600/12 เป็นเงิน 331,200 บาท 

(2) รองฯคนที ่1 จ านวนเงิน 15,180/12 เป็นเงิน 182,160 บาท 

(3) รองฯคนที ่2 จ านวนเงิน 15,180/12 เป็นเงิน 182,160 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน     

      

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังโพธ์ิได้แก่ 

(1)นายกเทศมนตรี   จ านวนเงิน 4,000/12 เป็นเงิน 48,000 บาท 

(2)รองนายก คนที ่1 จ านวนเงิน 3,000/12 เป็นเงิน 36,000 บาท 

(3)รองนายก คนที ่2 จ านวนเงิน 3,000/12 เป็นเงิน 36,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบพิเศษของคณะผู้บริหาร ทต.วังโพธ์ิได้แก่ 

(1) นายกเทศมนตรี  จ านวนเงิน 4,000/12 เป็นเงิน 48,000 บาท 

(2) รองนายก คนที ่1จ านวนเงิน 3,000/12 เป็นเงิน 36,000 บาท 

(3) รองนายก คนที ่2 จ านวนเงิน 3,000/12 เป็นเงิน 36,000 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 198,720 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ 
(1) เลขานุการฯ  จ านวนเงิน 9,660 /12 เป็นเงิน 115,920 บาท 

(2) ที่ปรึกษาฯ    จ านวนเงิน 6,900 /12 เป็นเงิน   82,800 บาท  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ประธานสภาฯ จ านวนเงิน 15,180/12 เป็นเงิน   182,160 บาท 

(2) รองประธานฯ จ านวนเงิน 12,420/12 เป็นเงิน    149,040 บาท 

(3) สมาชิกสภาฯ  จ านวนเงิน   9,660/12 เป็นเงิน 1,159,200 บาท 

(สมาชิกสภาจ านวน10 อัตรา)    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,781,154 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,497,354 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จ านวน 12 อัตรา 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลเทศ หัวหน้าส านักปลัด หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักจัดการทะเบียนและบัตร เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานนักพัฒนา
ชุมชน และเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2  อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที ่มท  0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 97,800 บาท 

      

  

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งนักบริหารงาน
ท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท/12   

เป็นเงิน 84,000 บาท 

2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ในอัตรา เดือนละ1,150 บาท/
12 เป็นเงิน 13,800 บาท ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ  

ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000/12 เป็นเงิน 84,000 บาท 

(2) รองปลัดเทศบาล เดือน 3,500/12 เป็นเงิน 42,000 บาท 

(3) หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 3,500/12 เป็นเงิน 42,000 บาท 

(4) หัวหน้าฝ่ายแผนฯ เดือนละ 1,500/12 เป็นเงิน 18,000 บาท 

ตามหนังสือส านักงานส านัก กจ.กท.และก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่  
30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,594,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จากผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจ าปี และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีได้รับ
แต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการ
ประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ค่าเบ้ียประชุม ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการ
ซึ่งท าหน้าที่ออกข้อสอบแบบ 

ปรมัย ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท าหน้าที่ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบแบบ
ปรนัย ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท าหน้าที่ออกข้อสอบแบบอัตนัย ค่าพาหนะการ
เดินทางของกรรมการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

2. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560  

เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน" 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 216,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
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พ.ศ. 2548  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551  

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราช การ ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 32,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน สุด ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวัน28 มิถุนายน พ.ศ.
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร4.หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0809.3/ว 4522 ลงนที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง  
ประเภทและอัตราบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,446,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้างเหมา
ท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าปา้ย
ประชาสัมพันธ์, จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ กรณีจ้าง
เหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยมที่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ดังนี้ 
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     *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ  6 จ้างแรงงาน 

     *พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 80,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ า  

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

1.เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 

ตรวจงาน เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ที่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี ้ให้ค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัด   

ตั้งไว้ 50,000 บาท 

2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการจัดประชุมสภาฯประชุมระหว่าง  อปท.กับ
อปท. ,อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ตั้งไว้  10,000 บาท 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา
อาณาจักรของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนัก งานเทศบาล ตลอดจน
พนักงานจ้างเทศบาล ที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการการอบรม
สัมมนา การสอบคัดเลือก ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ ที่ทางราชการก าหนด โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

      

    ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 150,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้  มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณี
อ่ืนๆ) อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
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การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมสโดย
ค านึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทึ่สุด ที่มท 0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  

2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ 12 

    โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน เช่น ค่าเครื่องไทยทาน
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นจ าฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้  
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ 6 

      

    โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 250,000 บาท 

      

  

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
1. การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินี และพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์เช่นโครงการอนุรักษ์พันธุพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯลฯ  

2.โครงการเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี                            
3.โครงการ/กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้   
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**ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

**หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0891.4/ว164 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
**หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3842  ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ 17 

    โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ ค่าของรางวัล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ 1  

      

    โครงการร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช จ านวน 1,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชมและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0407/

ว 1284 ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้
บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
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เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ 15 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร เครื่องรับโทรศัพท์  
เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้  
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
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(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์เก่ียวข้องที่ใช้ส าหรับก่อสร้างส่ิงต่างๆ
เช่น อาคาร บ้าน ส านักงาน ที่รวมไปถึงสถาปัตยกรรมและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ วัสดุ
ก่อสร้างจะถูกออกแบบมาในลักษณะต่างๆทั้งรูปร่าง  ขนาด  และรูปแบบที่มีความ
แตกต่างกัน ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
(1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
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(3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น เพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง  รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง 
 หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
หาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
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***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้า
หมึก  หมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ฯลฯโดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธ์ิและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเบอร์โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  และค่าใช้โทรศัพท์ ติดต่อราชการ
ของส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ   

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าช าระค่าฝากส่งรายเดือน/ปี 

ค่าโทรเลข ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ที่ใช้ในราชการเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 
      

  งบลงทุน รวม 41,600 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,600 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จ านวน 11,000 บาท 
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มีคุณลักษณะดังนี้ 
1)มีมือจับชนิดบิด 

2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
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Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 8,600 บาท 

      

  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ าเภอไทรโยค 

จ านวน 45,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,801,140 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,011,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,011,640 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,650,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกอง
คลัง จ านวน 5 อัตรา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองคลัง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  และ เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.
อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองคลัง  
ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 276,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และ
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 42,840 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  งบดำเนินงาน รวม 643,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จากผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง
เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการประเมินผล
งานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุม
งานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ  ค่าเบ้ียประชุม ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท า
หน้าที่ออกข้อสอบแบบปรมัย ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท าหน้าที่ตรวจกระดาษ 

ค าตอบข้อสอบแบบปรนัย ค่าสัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท าหน้าที่ออกข้อสอบแบบ
อัตนัย ค่าพาหนะการเดินทางของกรรมการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ
ส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

***หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560 

เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  

      

   เงินช่วยเหลือบุตร จ านวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.  
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 400,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้าง
เหมาท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ   

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 

พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

  2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

  

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานจ้างเทศบาลที่มี
ความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ การอบรมสัมมนา การสอบคัดเลือก ซึ่งมี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร  เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่อง
ถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 (3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 (3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนายพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 (3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น เพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง  รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้า
หมึก  หมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 146,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อเก้าอ้ีนักบริหาร จ านวน 6,900 บาท 
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เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน นักบริหาร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,900 บาท  เก้าอ้ีขา
เหล็ก ขนาด 1,200X580X700  มิลลิเมตร  ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่อยู่
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 97,200 บาท 

      

  

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 3 เครื่อง เครื่อง
ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 97,200 บาท 

มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากว่า 24,000 บีทียู 

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ 3) 

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว 

     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
     สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
 (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

 (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
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     ขนาดไม่ต ่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

 (3) ชนิดติดผนัง 
     ขนาดไม่ต ่ากว่า บีทียู 3,000 บาท 

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

    จัดซื้อโต๊ะท างาน โต๊เหล็ก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 9,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน  โต๊ะเหล็ก 5 ฟุต ขนาด กว้าง 1534 x ลึก 773 x สูง
750 มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,000 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่อยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่1 จ านวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 8,600 บาท 

      

  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า19 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  

      

    จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 2,800 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท  จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 

- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,264,400 บาท 

  งบบุคลากร รวม 500,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 500,400 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 500,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 

เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 อัตรา 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 764,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิด
ซอง คณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ  ค่าเบ้ียประชุม ค่า
สัมมนาคุณแก่กรรมการซึ่งท าหน้าที่ออกข้อสอบแบบปรมัย ค่าสัมมนาคุณแก่
กรรมการซึ่งท าหน้าที่ตรวจกระดาษค าตอบข้อสอบแบบปรนัย ค่าสัมมนาคุณแก่
กรรมการซึ่งท าหน้าที่ออกข้อสอบแบบอัตนัย ค่าพาหนะการเดินทางของ
กรรมการ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

***หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน  

2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
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บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย0810.4/ว661 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)"  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  

"เพ่ือเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 478,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 288,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้างเหมา
ท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ   

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
 1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันกรณีจ้างแรงงาน 

ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

  2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

 

  

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ไปอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    โครงการซ้อมแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ เครื่องเขียน ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาด าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ข้อ 1 

      

    
โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลวันสงกรานต์ เทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายในเขต
เทศบาล 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนปลอดภัยในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การตั้งจุดบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลปีใหม ่เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ พระราชบัญญัติ และ
หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
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(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1624  

ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  

(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561เรื่องซักซ้อม
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาด าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ข้อ 3 

    
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ  

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17  

พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาด าเนินการเพื่อ
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ข้อ 2 

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม  
2562 

(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562 

(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2563 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาด าเนินการเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ข้อ 7 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร เครื่องรับโทรศัพท์ 
 รถยนต์  รถดับเพลิง  อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ ให้สามามารถใช้งานได้ตามปกติ  

      

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย แบตเตอรีวิทยุส่ือสาร 

และไฟสัญญาณกระพริบ (เคล่ือนที่) 
โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น ประแจ ไขควง ฯลฯ  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 70,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น  เพ่ือใช้กับรถยนต์
กู้ภัย รถดับเพลิง รถบรรทุกน ้า  เครื่องตัดหญ้า เล่ือยตััดไม้ ฯลฯโดยปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพ่ือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบ้ืองต้น
จากสาธารณภัยต่าง ๆ ในงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เส้ือ ชุดปฏิบัติงาน ชุดฝึก ในงานป้องกันและ
บรรเทา   สาธารณภัย ฯลฯ  

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
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วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,875,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 218,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 218,400 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 218,400 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาจ านวน
1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 74,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 4,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค0422.3/ว257ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
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เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ไปอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาพัฒนาการศึกษา
ให้แก่เยาวชน ข้อ12 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,582,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,582,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านวังโพธ์ิ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ16  

      

    โครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ 8 สาระ จ านวน 40,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการ 8 สาระ ให้กับโรงเรียน
บ้านวังโพธ์ิ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ17 

      

    โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเงินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ให้กับโรงเรียนบ้าน 

วังโพธ์ิ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ18 

      

    เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน (สพฐ.) จ านวน 1,472,000 บาท 

      

  

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารกลางวัน  ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพธ์ิ จ านวน  368 คนๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2559  

หนังสือส่ังการ ดังนี้  
***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ19 

  

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,768,394 บาท 

  งบบุคลากร รวม 351,264 บาท 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 351,264 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 309,264 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา  จ านวน
12 เดือน ๆละ 3,500.-บาท 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,417,130 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 573,080 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างหมาบริการ จ านวน 310,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้างเหมา
ท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ   

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

  2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ ไปอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างโดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

      

    ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 122,500 บาท 

      

  

"ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวัง
โพธิ์ จ านวน 245 วัน จ านวน 25 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 122,500 บาท  

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา พัฒนา
การศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ 9  

      

    โครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลวังโพธ์ิและเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา พัฒนา
การศึกษาให้แก่เยาวชน ข้อ15 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 60,580 บาท 
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(1.) ค่าจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือจ่ายเป็นการจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ จ านวน 25 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท 

(2.) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ดังนี้ 
2.1 ค่าหนังสือ จ านวน 16 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท 

2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 16 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท 

2.3 ค่าเครื่องแบบเรียน จ านวน 16 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 

2.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 16 คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 6,880 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 18,080 บาท 

ตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการศึกษาให้แก่
เยาวชน ข้อ10 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิเช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอภาพ เครื่องพิมพ์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ หอกระจาย
ข่าว ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี หรือบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินลักษณะอ่ืน ฯลฯ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 844,050 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
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ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 799,050 บาท 

      

  

ค่าอาหารเสริม (นม) 
1.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) โรงเรียนบ้านวัง
โพธิ์ จ านวน 260 วัน จ านวนเด็ก 368 คนๆละ 7.82 บาท เป็นเงิน 748,220 บาท 

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ  จ านวน 260 วนั จ านวนเด็ก 25 คนๆ
ละ 7.82 บาท เป็นเงิน 50,830 บาท 
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ตามหนังสือส่ังการดังนี้ 
***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0816.2/ว4110 ลง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,647,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 352,080 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 352,080 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 352,080 บาท 

      

  

เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนตามหนังสือ
ส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,255,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 955,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 800,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้างเหมา
ท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,จ้างเหมาแรงงาน ,ค่าจ ากัดขยะมูลฝอย ฯลฯ   

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
  1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 1 เดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

  2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
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เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ตลอดจนลูกพนักงานจ้าง ที่มีความจ าเป็นต้อง
เดินทางไปติดต่อราชการ  การอบรมสัมมนาการสอบคัดเลือก ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบ
ที่ทางราชการก าหนดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ัง
การ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการป้องกัน
รักษาและส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน ข้อ 2 

      

    โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการ
พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ 1 

    โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3RS จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ 3RS และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ  โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ัง
การ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  แนวทางการ
พัฒนาจัดระบบบ าบัดและการจัดการขยะมูลฝอย ข้อ 3 

      

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราช
กุมารี และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการป้องกัน
รักษาและส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน ข้อ 1  

      

    โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค จ านวน 20,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาการป้องกัน
รักษาและส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน ข้อ 13 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย  ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร เครื่องรับ โทรศัพท์   
เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง
หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ังเป็นต้น   
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โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
3.รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 40,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข          
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็น ฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาสวัสดิการ
และนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ1 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ 

***** หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24  

มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
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ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาสวัสดิการ
และนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ2 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,725,460 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,426,760 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,426,760 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 849,800 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
กองช่าง  นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของหัวหน้ากองช่าง พนักงานสายบริหารตามตาม
หนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 216,120 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 

0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 276,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จ านวน 2 อัตรา ดังนี้ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 42,840 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  

2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,659,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 99,000 บาท 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  

ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า
เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์  
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พ.ศ. 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  

พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 

  
   ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จ้าง
เหมาท าความสะอาด,จ้างเหมาตัดหญ้า,จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์,จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ,จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ   

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้   
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม  

พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

  2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 

      

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล  

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอา
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเทศบาล ที่มีความ
จ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ การอบรมสัมมนา การสอบคัดเลือก ซึ่งมีสิทธิ
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ตามระเบียบที่ทางราชการก าหนดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร เครื่องรับ โทรศัพท์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      

   ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
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ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 110,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
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1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป 

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
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วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้า
หมึก  หมึก เมาส์ สายพ่วงต่อคอมพิวเตอร์ฯลฯ 

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  งบลงทุน รวม 639,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 144,700 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 17,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ขาเหล็ก ขนาด 900X600X600 มิลลิเมตร 

จ านวน 5 ตัวๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด  

เนื่องจากไม่อยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

    จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 32,400 บาท 

      

  

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพ้ืนหรือ 

แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท 

มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต ่ากว่า 24,000 บีทียู 

2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
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3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ 

หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมี
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์1 ตัว 

     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
     สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
 (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 

 (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 33,000 บทีียู 5,000 บาท 

     ขนาดไม่ต ่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 

 (3) ชนิดติดผนัง 
     ขนาดไม่ต ่ากว่า บีทียู 3,000 บาท 

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

    จัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 7,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน  โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต ขนาด กว้าง 1381 x ลึก 669 x สูง 750 

มิลลิเมตร จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,500 บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่อยู่
ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
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    จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 22,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 22,000 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องตัดแต่ง พุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 

 2) ใช้้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 

 3) ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 

 4) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 

 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้2 ด้าน. 
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 38,000 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท เป็น
เงิน 38,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน 

 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 

 4) พร้อมใบมีด 

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 

      

   ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 24,500 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ สี ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง  
มีคุณสมบัติดังนี้ 
เครื่องพิมพ์อิงค์เจทรองรับการพิมพ์ขนาดกระดาษ  A3  Ink Tank  All-in-One 

Print Speed ขาวด า 22 / สี 20 (แผ่น/นาที) 
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Resolution สูงสุด 1200 x 4800 dpi 

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 

การเชื่อมต่อ USB 2.0 / LAN / WiFi 

ต้องตามราคาท้องตลาด เนื่องจากคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  

    จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 2,800 บาท 

      

  

เพ่ือจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 

- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

      

   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 495,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ       

    ก่อสร้างก าแพงกันดินหน้าสนามเทนนิส เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ จ านวน 495,000 บาท 

      

  

เพ่ือก่อสร้างก าแพงกันดินหน้าสนามเทนนิส เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ  มี
ขนาด 0.20 เมตร ยาว 75 เมตร พร้อมปรับแต่ง ตามแบบเทศบาลก าหนด 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ข้อ1 

      

 งานไฟฟ้าถนน รวม 350,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 350,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมด
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ไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น  

โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
***หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 งานสวนสาธารณะ รวม 120,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสวนหย่อม สนามเทนนิส สนามกีฬา
อเนกประสงค์ บริเวณลานจอดรถถ ้ากระแซ ฯลฯ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 305,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 305,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    โครงการการจัดประชุมสัมมนา ประชุมประชาคม ประชุมเวทีชาวบ้าน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/
ต าบล การท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 

เรื่องการสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 

2559 เรื่องการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ข้อ2 

      

    โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ ์ในโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ข้อ2 

      

    โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการออกหน่วยเทศบาลเคล่ือนที่ให้บริการในด้านต่างๆแก่
ชุมชน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่
ระลึกและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ข้อ1 

      

    โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ""องค์พ่อหลวง""
ของปวงชนชาวไทย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ 
***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
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***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ18 

    โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของฃาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ การจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ  

โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ข้อ14 

      

    โครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรองดองสมานฉันท์เทศบาลต าบลวังโพธ์ิเช่น การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือดังนี้ 
***หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
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แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการ
พัฒนาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ข้อ4 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา
ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อ1 

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
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ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ข้อ1 

    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลวัง
โพธิ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อ5 

      

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลวัง
โพธิ์ ฝึกอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ5 

      

    โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัว และกิจกรรมต่างๆเข้าค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ4 

    โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และชุมชนเขตเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ เช่น ค่า
สมนาคุณ ค่าของที่ระลึก ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม ตลอดจนค่าเบ้ีย
เลียง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจน  ถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ข้อ5 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด จ านวน 50,000 บาท 

      

  

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาลต าบล    วัง
โพธิ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ3 

      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยค
สัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ  

โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ  ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน ข้อ4  

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท 
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  งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือส่ังการ
ต่างๆ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ข้อ1 

      

    โครงการสีบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ข้อ4 

      

    โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ข้อ3 

    โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการต่างๆ ดังนี้ 
***ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งที ่1 

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ข้อ2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 495,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 495,000 บาท 

   ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 495,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค       

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคร จ านวน 181,000 บาท 

      

  

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนาคร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ข้อ3 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธ์ิ  อินทะจักร์ หมู่ที่ 1 ต าบล   
ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 99,000 บาท 

      

  

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสิทธิ์ อินทะจักร์ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร  หนา0.15 เมตร  ตามแบบเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ข้อ2 

      

    
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดร.ปริญญา หมู่ที่ 1 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอ  
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 215,000 บาท 

      

  

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดร.ปริญญา  พุทธาภิบาล ขนาด
กว้าง4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15  เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ครั้ง
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการ
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ข้อ1 
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แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 5,354,632 บาท 

  งบกลาง รวม 5,354,632 บาท 

   งบกลาง รวม 5,354,632 บาท 

   ค่าช าระหนี้เงินต้น จ านวน 716,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้น  เงินกู้ให้กับธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูม ิเพ่ือ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามสัญญากู้เงินธนาคารออมสิน สาขา
ทองผาภูม ิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

      

   ค่าช าระดอกเบ้ีย จ านวน 240,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ีย  เงินกู้ให้กับธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ เพ่ือ
ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ตามสัญญากู้เงินธนาคาร  ออมสิน สาขา
ทองผาภูม ิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 32,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามกฎหมาย โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

2. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 1,500 บาท 

      

  

เพ่ือน าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปีส าหรับเงินสมทบประจ าปี 2563  

1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 

2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  
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ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 

3.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81  

ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2547 

4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.2/ว 4172    ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 

   เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 750,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ         

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 2,300,000 บาท 

   

      เพื่อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในเทศบาล   
     ต าบลวังโพธิ์ที่มีอายุ 60 ปี บริบรูณ์ขึน้ไปและที่ขอขึน้ทะเบียนขอรับเบี้ยยัง 
     ชีพแลว้ โดยจา่ยอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขัน้บนัไดส าหรับผู้สูง ดงันี ้ 
      อายุ 60 -69 ป ีจะไดรั้บ 600     บาท/เดือน 

      อายุ 70 -79 ป ีจะไดรั้บ 700     บาท/เดือน 

      อายุ 80 -89 ป ีจะไดรั้บ 800     บาท/เดือน 

      อายุ 90 ปขีึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน        
      โดยถือปฏิบตัติามระเบยีบ หนังสือสัง่การหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่น 

     ท่ีสดุที่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถนุายน 2563 เร่ืองซักซอ้มแนว 

     ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 ของ 
     องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   

   เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 630,000 บาท 

   

      เพื่อจา่ยเป็นเงนิสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้พิการสูงอายุภายใน 

     เทศบาลต าบลวังโพธิ์ทีไ่ด้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับ 

     เบี้ยยังชีพความพิการไวก้ับ อปท. แล้วโดยถือปฏิบตัติามระเบียบ หนงัสือ 

     สั่งการหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3842  ลงวันที ่ 
     30 มถิุนายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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   ส ารองจ่าย จ านวน 200,000 บาท 

      

  

เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
อันเป็นส่วนรวมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือภัยธรรมชาติ  หรือกรณีอ่ืน ๆ อันเป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  

2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ หนังสือส่ังการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 30,000 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าย
จราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น ้า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 

      

    เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 47,408 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวังโพธ์ิ       

    ส่งเงินสมทบ ส.ท.ท. จ านวน 30,600 บาท 

      

  

เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18  

      



129 

 

พฤศจิกายน 2542 ในอัตราร้อยละ 0.00167 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่
เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับจริงเมื่อหัก
เงินกู ้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภทของงบประมาณ
ทั่วไป ออกแล้ว   จ านวนทั้งส้ิน  18,323,152.86 บาท เมื่อคิดค านวณในอัตราร้อย
ละ 0.00167  เป็นเงิน 30,599.66 บาท 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 357,704 บาท 

      

  

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายฯในอัตรา
ร้อยละสองของประมาณการรายรับทั้งส้ินในปีงบประมาณ 2563 (ยกเว้นเงินผู้อุทิศ
ให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  

เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

      

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 9,420 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ จ านวน 10,000 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ       
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         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                  
              

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนากา

ร 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

รวม 

          

แผนงา
น 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

                  
          

                         

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 750,000                   750,000 

ค่าชำระดอกเบีย้ 240,000                   240,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้รับบำนาญ 

10,000                   10,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 30,000                   30,000 

เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

47,408                   47,408 

ส่งเงินสมทบ ส.ท.ท. 30,600                   30,600 

ค่าชำระหน้ีเงินต้น 716,000                   716,000 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

32,000                   32,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 2,300,000                   2,300,000 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

1,500                   1,500 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

357,704                   357,704 

สำรองจ่าย 200,000                   200,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 630,000                   630,000 
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ชคบ.) 9,420                   9,420 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่งนายก/รองนายก 

                  120,000 120,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                  1,490,400 1,490,400 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

                  198,720 198,720 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   695,520 695,520 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                  120,000 120,000 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         276,000         276,000 552,000 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

                  97,800 97,800 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง         42,840         42,840 85,680 

เงินเดือนพนักงาน         849,800   352,080 527,664 500,400 6,148,154 8,378,098 

เงินวิทยฐานะ               42,000     42,000 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ         216,120           216,120 

เงินประจำตำแหน่ง         42,000         228,000 270,000 

งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร         15,000     4,800   32,000 51,800 

เงินช่วยเหลือบุตร                   20,000 20,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

                70,000 60,000 130,000 

ค่าเช่าบ้าน         84,000       36,000 264,000 384,000 
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ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

                  10,000 10,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการ                       

ค่าจ้างหมาบริการ               310,000     310,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ         1,100,000   800,000   288,000 1,000,000 3,188,000 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

            10,000 20,000 10,000 80,000 120,000 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

        20,000     20,000   30,000 70,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ                   60,000 60,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่นๆ 

                      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ         20,000   10,000 40,000 20,000 130,000 220,000 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                  150,000 150,000 

ค่าอาหารกลางวัน               122,500     122,500 

โครงการการจัด
ประชุมสัมมนา ประชุม
ประชาคม ประชุมเวที
ชาวบ้าน 

      5,000             5,000 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้าน
ยาเสพติด 

    50,000               50,000 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ินไทรโยค
สัมพันธ ์

    50,000               50,000 
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โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

              30,000     30,000 

โครงการจัดงานประเพณี
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่

    30,000               30,000 

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน 

                  5,000 5,000 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

                  250,000 250,000 

โครงการชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง       20,000             20,000 

โครงการซ้อมแผนการ
ป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย 

                20,000   20,000 

โครงการต้ังจุดตรวจ
เทศกาลวันสงกรานต์ 
เทศบาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ภายในเขต
เทศบาล 

                20,000   20,000 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้นอกสถานที ่               20,000     20,000 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่       10,000             10,000 

โครงการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ "องค์พ่อ
หลวง" ของปวงชนชาว
ไทย 

      20,000             20,000 

โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของฃาติ 

      10,000             10,000 

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาลตำบล
วังโพธิ ์

      10,000             10,000 

โครงการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

            10,000       10,000 
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โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

      30,000             30,000 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจำเทศบาลตำบล
วังโพธิ ์

                38,000   38,000 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน 

                  100,000 100,000 

โครงการฝึกอบรมอาชพี       30,000             30,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธาร
ภัยเทศบาลตำบลวังโพธิ ์

                50,000   50,000 

โครงการร่วมงานวางพวง
มาลาเน่ืองในวันปิย
มหาราช 

                  1,000 1,000 

โครงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            10,000       10,000 

โครงการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3RS 

            20,000       20,000 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวัง
โพธิ ์

      20,000             20,000 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาล 

      30,000             30,000 

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 

          10,000         10,000 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

      20,000             20,000 
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โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

              60,580     60,580 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัคราชกุมารี 

            35,000       35,000 

โครงการสีบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
จำนำพรรษา 

    30,000               30,000 

โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง     10,000               10,000 

โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

    50,000               50,000 

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
รักษาโรค 

            20,000       20,000 

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

      100,000             100,000 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

        100,000   40,000 20,000 40,000 120,000 320,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย             10,000   10,000   20,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง         50,000   30,000   40,000 35,000 155,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์         30,000         60,000 90,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         350,000       15,000   365,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น         110,000   100,000   70,000 110,000 390,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง                 20,000   20,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว         30,000   100,000 20,000   80,000 230,000 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

            50,000   20,000   70,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)               799,050     799,050 

วัสดุการเกษตร         20,000           20,000 

วัสดุก่อสร้าง         50,000       5,000 5,000 60,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         10,000   10,000 5,000   10,000 35,000 

วัสดุสำนักงาน         20,000     20,000   70,000 110,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า         120,000         500,000 620,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                   15,000 15,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์                   40,000 40,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน                       

จัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน         17,500           17,500 

จัดซ้ือเก้าอี้นักบริหาร                   6,900 6,900 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน 

        32,400         97,200 129,600 

จัดซ้ือโต๊ะทำงาน ขนาด 
4.5 ฟุต 

        7,500           7,500 

จัดซ้ือโต๊ะทำงาน โต๊เหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต 

                  9,000 9,000 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 
บานเปิด 

                  11,000 11,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 

                  22,000 22,000 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่1 

                  22,000 22,000 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์                   8,600 8,600 
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ สี 
สำหรับกระดาษ A3 

        24,500           24,500 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

                  8,600 8,600 

จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว 

        2,800         2,800 5,600 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 22 น้ิว 

        22,000           22,000 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ
ข้อแข็ง         38,000           38,000 

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

                      

ก่อสร้างกำแพงกันดินหน้า
สนามเทนนิส เทศบาล
ตำบลวังโพธิ ์

        495,000           495,000 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

                      

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาคร 

  181,000                 181,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนาย
ประสิทธิ์  อินทะจกัร์ หมู่
ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

  99,000                 99,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน ดร.
ปริญญา หมู่ที ่1 ตำบลลุ่ม
สุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 

  215,000                 215,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตอำเภอไทรโยค 

                  45,000 45,000 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

                      

โครงการดำเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี 

          20,000         20,000 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

            40,000       40,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

              30,000     30,000 

โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้บูรณา
การ 8 สาระ 

              40,000     40,000 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

              40,000     40,000 

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน (สพฐ.)               1,472,000     1,472,000 

รวม 5,354,632 495,000 220,000 305,000 4,195,460 30,000 1,647,080 3,643,594 1,272,400 12,887,534 30,050,700 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ าเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
   

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 1,911,000 บาท แยกเป็น 

รายได้ เป็นเงิน 1,911,000 บาท 

  ค่าจ าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า จ านวน 1,135,000 บาท 

  เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน 750,000 บาท 

  ดอกเบ้ีย จ านวน 16,000 บาท 

  ผลประโยชน์อ่ืน รวม 10,000 บาท 

    ค่าธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

อ าเภอ ไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
              

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  1,910,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

งบบุคลากร  เป็นเงิน 842,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 842,000 บาท 

  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 800,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตาม
หนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ผู้อ านวยการ
กองการประปา ตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่
มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

งบดำเนินงาน  เป็นเงิน 1,015,500 บาท 

 ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือส่ังการดังนี้ 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
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เพ่ิมเติม 

(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257ลง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 

ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 340,000 บาท 

    

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาบริการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น จ้างเหมาท าความสะอาด,ค่าจ้างเหมา
บริการในการปรับปรุงแผนที่ภาษี จ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ฯลฯ  

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  

ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1.  ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

2.  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541  

   

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ 

รวม 10,000 บาท 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาล  ที่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการการ
อบรมสัมมนา  การสอบคัดเลือกฯลฯ ซึ่งมีสิทธิตามระเบียบที่
ทางราชการก าหนด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุด
เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ดี  โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องส่งโทรสาร  โทรศัพท ์เครื่องถ่าย
เอกสาร  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ ให้สามามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

   

 ค่าวัสดุ รวม 122,500 บาท 

  วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  
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พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ    

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป 

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย 

ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
ส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  

    

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน พ.ศ.2558 

 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 35,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
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 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ     

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 4,500 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 

อันสั้น รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน พ.ศ.
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
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พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 

  
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน  

พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการใช้งานไม่ยืน
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นาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
ส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน  

พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป 

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่าย 

ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
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 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน พ.ศ. 
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  วัสดุอ่ืน จ านวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกต ิมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ่าย ดังต่อไปนี้  
 1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งหาของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  

 โดยปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน พ.ศ.  
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของ อปท. 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

พ.ศ.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

 ค่าสาธารณูปโภค รวม 503,000 บาท 
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  ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของกิจการประปาเทศบาล
ต าบลวังโพธ์ิ 

   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของกิจการประปาเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ 

   

งบลงทุน  เป็นเงิน 5,300 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,300 บาท 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 5,300 บาท 

    

 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท  

จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท 

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

   

งบกลาง  เป็นเงิน 48,120 บาท 

 งบกลาง รวม 48,120 บาท 

  ส ารองจ่าย จ านวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือตามความจ าเป็น เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนอันเป็นส่วนรวมและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือภัยธรรมชาติ  หรือกรณีอ่ืน ๆ อันเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/

ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบ หนังสือส่ังการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จ านวน 38,120 บาท 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 
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