
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 75,516,845 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,059,140 บาท
งบบุคลากร รวม 9,060,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี  และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
'- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่  นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนฯ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท
'- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนฯ 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 216,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนฯ 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,620,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   
รวมเป็นเงิน 198,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล   
รวมเป็นเงิน 162,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน  
รวมเป็นเงิน 1,260,000 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,988,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,150,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  เจ้า
พนักงานธุรการ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตาม
คุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง จํานวน 9 อัตรา    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ระดับ
กลาง (ปลัดเทศบาล) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7) เดือนละ 7,000 บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท  
เป็นเงิน 84,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท  
เป็นเงิน 42,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดฯ เดือนละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 42,000 บาท   
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง   เดือนละ 1,500 บาทเป็นเงิน 36,000 บาท 
   ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  (ฉบับที 7)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,334,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 18 อัตรา      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,180 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
จํานวน 15 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้    

งบดําเนินงาน รวม 3,342,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 651,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี  (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน , นักศึกษาในการปฎิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3
  (หน้า 102 ข้อ 10)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 1,431,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา 
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  
รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่าง ๆ    
ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 440,000 บาท
ค่ารับรอง    จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชม  หรือคณะทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง  ซึงร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล การใช้จ่ายเพือเลียงรับรองฯลฯ
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของ รายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที  28
 กรกฎาคม 2548 ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป   
     
ค่าเลียงรับรอง   จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครืองดืม
ต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ และงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ  แยกเป็น  จํานวน 400,000 บาท
       
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 10   150,000 บาท

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช    150,000 บาท
     
-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ     100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ  100,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้าที 76 ข้อ 1)    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลเคลือนที
ในการให้บริการประชาชนในกรณีต่าง ๆ (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า101 ข้อ 7)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบัน 
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 100 ข้อ2 )

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้  ปลูกจิตสํานึก ต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชัน

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ 
  ปลูกจิตสํานึก  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน    
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 101 ข้อ 4)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนาถ  (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 96 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน     
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที 84 ข้อ 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์  ตลอดจนการจ้างเหมา  
พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าเช่า พืนที ค่าจดทะเบียนและค่าใช้อืน
ทีเกียวข้อง ฯลฯ   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 104
 ข้อ 17 )
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถินในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ (กรณี
ยุบสภา แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่และกรณีอืน ๆ)    เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดตังศูนย์  ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าพาหนะขนสิงของ  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าเช่าเต็นท์  รายการค่าใช้จ่ายอืนทีอาจเกิดขึน ฯลฯ รวมทังการประชา
สัมพันธ์  การรณรงค์การเลือกตัง  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17
 มกราคม 2556    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 100 ข้อ 1)

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขุนแก้ว จํานวน 41,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนําข้อมูลไปใช้ใน
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 4413 ลงวัน
ที 30 ตุลาคม 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.2/ว 1596 ลงวันที 10 เมษายน 2556    
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 102 ข้อ 9)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด/ปิด  ค่า
เอกสาร  ค่าของทีระลึก  ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ    และค่าใช้จ่ายอืนในการ
ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ  ของผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล บุคคลทีเกียวข้อง ฯลฯ  (รายละเอียดกิจกรรม
ตามทีเทศบาลกําหนด)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 5 หน้าที 103 ข้อ 12)
    

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 103 ข้อ 14)

โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ
.ศ. 2540 แก่บุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างความรู้  ความ
เข้าใจ  ในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากร  
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5 หน้าที 103 ข้อ 13)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  จํานวน  4  คัน  ประกอบด้วย    
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กจ.-2356  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กฉ.-2995  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กพ.-6547  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  นค.- 5120  

ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษสมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพ
เขียน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ    สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือการจ้าง
พิมพ์  เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไวนิล เอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูล
ฝอย  เข่ง  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  โซดาไฟ  คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วย
ชาม จาน แก้วนํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์  ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัด
แมลง ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกนําร้อน  ฯลฯ       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับ
ลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาลค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของยานพาหนะ  จํานวน  4
 คัน  ประกอบด้วย    
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กจ.-2356  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กฉ.-2995  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กพ.-6547  
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  นค.- 5120  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิด
ประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบ บันทึกเสียง แถบบันทึก
ภาพ รูปภาพ เครืองกรอเทป วิดีโอเทปแผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่
ภาพ ฯลฯ        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล สถานทีจัดการเลือก
ตัง  ไฟฟ้าสาธารณะและค่าไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ     
ค่าไฟฟ้าสําหรับเครืองปรับอากาศ  จํานวน  12 เครือง  ประกอบด้วย    
เครืองปรับอากาศขนาด  ขนาด  18,000  BTU  จํานวน  2  เครือง    
เครืองปรับอากาศขนาด  ขนาด  36,000  BTU  จํานวน  4  เครือง    
เครืองปรับอากาศขนาด  ขนาด  35,000  BTU  จํานวน  1  เครือง    
เครืองปรับอากาศขนาด  ขนาด  25,800  BTU  จํานวน  1  เครือง    
เครืองปรับอากาศขนาด  ขนาด  24,000  BTU  จํานวน  4  เครือง    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโทรศัพท์มือ
ถือ สําหรับติดต่อราชการของ เทศบาล และงานเลือกตัง ฯลฯ     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรรมเนียมใน
การใช้บริการ  ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ       

งบลงทุน รวม 636,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 636,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน  1
 เครือง
จํานวนแป้นอักษรไม่น้อยกว่า 45  แป้น  ปรับระยะห่างบรรทัดได้ไม่น้อย
กว่า 3 ระยะ ลบคําผิดและขีดเส้นใต้ได้อัตโนมัติ ขนาดเครือง ไม่น้อย
กว่า 48?40?13 ซม.    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 140 ข้อ 29)

จัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 11,000 บาท
 ขนาด 5  ฟุต กว้าง 150? ยาว 45.7 ? สูง 90   จํานวน 2 ตู้  
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1  บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 27 ข้อ 10)
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จัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท
จัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที 9) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10   สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (สมเด็จพระ
บรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)   
เป็นซุ้ม ขนาดฐานกว้างไม่น้อยกว่า 9.00 เมตรสูงไม่น้อยกว่า 5.00
 เมตร  จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามเทศบาลขุนแก้วกําหนด    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 27 ข้อ 12)

จัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที 10 จํานวน 200,000 บาท
จัดซือพร้อมติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร  
สูงจากฐานไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร  จํานวน 2 ชุด    
รายละเอียดตามเทศบาลขุนแก้วกําหนด   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 27 ข้อ 11)

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 16,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 3
  ตู้    
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 140 ข้อ 26)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (ดํา (30 หน้า/นาที)   จํานวน  1  เครือง  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ณ  วันที  11
  มีนาคม  2559)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี      
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 X 600  dpi      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  30  หน้าต่อนาที (ppm)        
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  32  MB       
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 140 ข้อ 26)
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ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับจัดเก็บเอกสาร จํานวน 29,000 บาท
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A 4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น     
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ     
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600  dpi     
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A 4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm     
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A 4     
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ (Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 140 ข้อ 27)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่
ทีชํารุดหรือเสียหาย เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติ     

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง    
                   จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบงานในภารกิจของเทศบาลในด้าน
ต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบ  การจ้างสถาบันหรือองค์กรทีเป็นกลาง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล  การจ้างที
ปรึกษา 
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของเทศบาล  ฯลฯ       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 572,320 บาท
งบบุคลากร รวม 436,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 436,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 245,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา  และเงินเพิม
ตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 191,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา      

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  15:24:17 หน้า : 9/47



งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน , นักศึกษาในการปฎิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัด
ทํา  
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว  ในการประชุมประชาคมโดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 เรือง  การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้าที 100 ข้อ 3) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,247,440 บาท
งบบุคลากร รวม 3,900,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,900,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,554,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง หัว
หน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  นักวิชาการจัดเก็บราย
ได้  นักวิชาการคลัง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา     และเงินเพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 8 อัตรา     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง (ผู้
อํานวยการกองคลัง)    
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  
(ฉบับที 7)เดือนละ 5,600 บาท      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600
 บาท
เป็นเงิน 67,200 บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  หัวหน้าฝ่าย
จัดเก็บรายได้ เดือนละ 1,500 บาท   เป็นเงิน 36,000 บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  
(ฉบับที 7)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,079,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8  อัตรา      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 6 อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 1,281,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)     
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัด
ทํา  
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกียวกับการจัดเก็บภาษี 
ของเทศบาลตําบลขุนแก้ว   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 5  หน้าที 105 ข้อ 1) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานข้อมูลแผนที
เชิงตัวเลข (Digital Map) และจัดทําแผนทีภาษี  สํารวจภาคสนามตาม
แบบสํารวจข้อมูลแบบ ผ.ท.1,ผ.ท.2,ผ.ท.3 และจัดทําฐานข้อมูลเพือให้
สามารถนําเข้า  สืบค้นหา  แก้ไขและแสดงผล  สําหรับงานแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลขุนแก้ว    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 5
  หน้าที 9 ข้อ 4) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  จํานวน  1 คัน  ประกอบด้วย    
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กธ.-9046  

ค่าวัสดุ รวม 330,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพ
เขียน สมุดประวัติข้าราชการ     สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์  เช่น วารสาร ป้ายผ้าไวนิล เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับ
ลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,500 บาท
 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาล    
ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของยานพาหนะ  จํานวน  1 คัน  ประกอบด้วย 
   
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กธ.-9046  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าธรรมเนียม
ไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และค่าฝาก ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เป็น
รายเดือน  ฯลฯ สําหรับ เทศบาล และงานเลือกตัง      
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งบลงทุน รวม 65,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันเก็บแฟ้มใส่เอกสาร จํานวน 8,000 บาท
- ชันเก็บแฟ้มใส่เอกสาร  จํานวน 2 ชัน ตัวชันทําจากเหล็กเคลือบสี  
ชันต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 921(กว้าง) x 311(ลึก) x 1,805
(สูง) มิลลิเมตร
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 140 ข้อ 23) 

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด จํานวน 4
  ตู้    
มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 140 ข้อ 22)

โต๊ะและเก้าอีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
- เพือจัดซือโต๊ะและเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 2 ชุด   
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน  เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 140 ข้อ 24)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว)    จํานวน 1 เครือง (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  21
 เมษายน  2560)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี   
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา     
พืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย  
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB     
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Dive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB       
หรือชนิด  Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย     
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย   
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 139 ข้อ 17)  
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network  แบบที 1 (27 หน้า/นาที)        
 จํานวน  1  เครือง  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
ณ  วันที  21  มีนาคม  2560)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี      
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 X 1,200  dpi      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที (ppm)        
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB       
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า       
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย  (Wi-Fi) ได้      
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 139 ข้อ 17)  
 

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด  800  VA   จํานวน  1
  เครือง  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  21  เมษายน  2560)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดัง
นี   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800  VA  (480  Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 139 ข้อ 17 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,897,938 บาท
งบบุคลากร รวม 1,537,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 424,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  และเงิน
เพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 979,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8  อัตรา      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 133,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ
จํานวน 8 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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งบดําเนินงาน รวม 360,498 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,498 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 96,298 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้  ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้   
 

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัดทํา
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  รวมทัง 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ
ในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตัง
เครืองรับส่งวิทยุ ฯลฯ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิง ค่าแก๊สทีใช้ในการฝึก
ซ้อม ค่าสารเคมีทีใช้เติมถังดับเพลิง ฯลฯ   (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้าที 5 ข้อ 3)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรม การฝึกอบรม ให้ความรู้กับกลุ่มเสียง และการ
ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 85 ข้อ 1)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้
กับเยาวชนในสถานศึกษา เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิง ค่าแก๊สที
ใช้ในการฝึกซ้อม ค่าสารเคมีทีใช้เติมถังดับเพลิง ฯลฯ  (รายละเอียด
กิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 87 ข้อ 8)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. เป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจํา
เป็นในการดําเนินโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 86 ข้อ 5)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,254,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัดทํา 

จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  รวมทังค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตัง
เครืองรับส่งวิทยุ ฯลฯ    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่    เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสําคัญฯลฯ  เป็นต้น      
  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 86 ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ    
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย    
รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บน 3462  
รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บล 6351  
รถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน  บย 1140  
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ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟ โคม
ไฟ สวิตซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับ
ลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาล    
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย    
รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บน 3462  
รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บล 6351  
รถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน  บย 1140  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือ  หมวก  ถุง
มือ  รองเท้า 
ชุดปฏิบัติการ ทีใช้ในการดับเพลิง  ฯลฯ      

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งนํา ท่อดูด และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ      

งบลงทุน รวม 254,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 254,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือเครืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์   
ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 8 เครือง   
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 139 ข้อ 11)

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เครืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จํานวน 1
 ชุด 
รายละเอียดตามทีเทศบาลกําหนด(จัดหาตามราคาท้องตลาด   
หรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชึครุภัณฑ์ หน้าที 138 ข้อ 3)
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หัวฉีดสายส่งนําดับเพลิงอเนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงเอนกประสงค์แบบมีด้ามจับ จํานวน 1
 ตัว
รายละเอียดตามทีเทศบาลกําหนด (จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน 
เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 138 ข้อ 6) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 933,240 บาท
งบบุคลากร รวม 687,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 687,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 387,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิชาการการ
ศึกษา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงิน
เพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1
 อัตรา   และเงินเพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง จํานวน  1  อัตรา     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 246,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัด
ทํา  
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ   ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก
กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน สมุดประวัติข้า
ราชการ    สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไว
นิล เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูล
ฝอย  เข่ง  ไม้กวาด   ผงซักฟอก  โซดาไฟ  คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วย
ชาม จาน แก้วนํา นํายา-เครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถูพืน นํายากําจัด
แมลง ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกนําร้อน  ฯลฯ       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ    

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา  เช่น สือการเรียนการสอนทําด้วย
พลาสติก ไม้  แบบจําลองการศึกษา    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,730,437 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,114,437 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ สําหรับจัดกิจกรรม
และ
ดําเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครอบครัวของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 75 ข้อ 10)

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  และค่าจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 74 ข้อ 6)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทันตสุขภาพของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว เช่น  จัดซือแผ่นภาพประกอบการ
ศึกษาในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ช่องปากและฟัน  รวมถึงอุปกรณ์  ที
ใช้ในการแปรงฟันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 74 ข้อ 5)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 285,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี   
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว  จํานวน 245  วัน    
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 74 ข้อ 4)

โครงการไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีไหว้ครู    ในการจัดหาวัสดุ  – 
อุปกรณ์ สําหรับจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  เช่น  พาน  ดอกไม้  เทียน (ราย
ละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1ยุทธศาสตร์ที 1
 หน้าที 1 ข้อ 1) 

ค่าวัสดุ รวม 808,637 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 808,637 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซืออาหารเสริม(นม)      
 - ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว จํานวน  260  วัน    
จํานวน 82,397 บาท
      
 - จัดซืออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดประชานาถ  และโรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที  ๖  จํานวน 260 วัน   
   จํานวน 726,240 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้าที 73
 ข้อ 1, 2)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซือเครืองเล่นสนาม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจัดซือเครืองเล่นสนามสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุน
แก้ว
จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามทีเทศบาลกําหนด (จัดหาตามราคาท้อง
ตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 75 ข้อ 9)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,516,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,516,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชัน
อนุบาล ถึง 
ระดับประถมศึกษาปีที ๖ ของโรงเรียนวัดประชานาถ และวัดสว่างอารมณ์ 

จํานวน  200  วัน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 74 ข้อ4
 ,หน้าที132 ข้อ 1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 5,787,420 บาท
งบบุคลากร รวม 4,237,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,237,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,079,280 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทัวไป พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน 3
 อัตรา และเงินเพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท     
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  หัว
หน้าฝ่ายบริหางงานทัวไป      
เดือนละ 1,500 บาท   เป็นเงิน 36,000 บาท     
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  
(ฉบับที 7)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  1  อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,553,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 22  อัตรา      
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 297,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
จํานวน 22  อัตรา    

งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด     

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

-      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร  และเอกสารต่าง ๆ  ค่าตักสิงปฏิกูล ค่ากําจัดขยะมูลฝอย  ค่าจ้าง
เหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมากําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช    ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนืองจาก
การใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
ปรับอากาศ  ฯลฯ    
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย    
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  85 - 5797  
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  85 - 7415  
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  86 - 8471
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  89 - 7169  
รถยนต์ส่วนกลาง  กม - 4303  
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 440  
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 489  

ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ  สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพ
เขียน สมุดประวัติข้าราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์ เช่น  วารสาร  ป้ายผ้าไวนิลเอกสาร  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับ
ลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกลและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาล    
ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย    
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  85 - 5797  
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  85 - 7415  
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  86 - 8471
รถบรรทุกขยะมูลฝอย  89 - 7169  
รถยนต์ส่วนกลาง  กม - 4303  
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 440  
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 489  
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ได้แก่  จัดซือยาและ
เวชภัณฑ์  เช่น วัสดุการแพทย์ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ  ค่าจัดซือสาร
เคมีกําจัดยุง แมลง และทรายอะเบทกําจัดลูกนํา  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ค่าจัดซือยาบําบัดกลินของ
เสียจากถังขยะ นํายาฆ่าเชืออืน ๆ   ค่าจัดซือแผ่นตรวจวัดระดับนําตาลใน
เลือด ค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิในร่างกายแบบอินฟาเรด สามารถวัด
อุณหภูมิทางหน้าผาก  หู  วัดไข้ช่วงอุณหภูมิ  ๓๒-๔๓  องศาเซลเซียส  ใช้
พลังงานถ่านไฟฉาย ค่าจัดซือกระเป๋าใส่อุปกรณ์การแพทย์ สีดํา มีสาย
สะพายได้  และค่าจัดซือเครืองตรวจวัดระดับนําตาลในเลือด    ประมวล
ผลรวดเร็วภายในเวลา ๕  วินาที  สามารถเจาะเลือดจากแหล่งต่าง ๆ
 ได้     เช่น  ปลายนิว  ฝ่ามือ  แขน  ฯลฯ  มีระบบตรวจสอบแผ่นตรวจ
เลือดอัตโนมัติ  สามารถจําแนกได้ว่าเลือดเพียงพอหรือไม่      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิด
ประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบ  บันทึกเสียง แถบบันทึก
ภาพ รูปภาพ เครืองกรอเทป วิดีโอเทป  แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่
ภาพ ฯลฯ    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายในการปฏิบัติหน้าทีของ
พนักงาน เช่น เสือ รองเท้า   ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 520,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 520,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลือน   จํานวน  2  ตู้   
โดยเป็นตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 118.7X40.8X87.8
 เซนติเมตร รายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด (จัดหาตาม
ราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1บัญชีคุ
ภัณฑ์  หน้าที 26 ข้อ 5)

ตู้เหล็กชนิด  2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บาน (มอก.)   จํานวน  2  ตู้    
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
(1) มีมือจับชนิดบิด  
(2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน  
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัฑฑ์อุตสาหกรรม  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 139 ข้อ 14)
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน   จํานวน  2  เครือง    
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  
(1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า  40  ลิตรต่อชัวโมง  
(2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า  6  ลิตร   
(3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า  25  แรงม้า   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 139 ข้อ 12)

มอเตอร์ปัมนําหอยโข่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมอเตอร์ปัมนําหอยโข่ง   จํานวน  2  ตัว    
โดยมีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  ความเร็วรอบ  
ไม่น้อยกว่า 2,850 รอบ/วินาที  ขนาดท่อดูดส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว   
รายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 4)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 20,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  22  นิว  จํานวน  2
  เครือง
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
(1) เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์  แบบมือถือ  
(2) ใช้เครืองยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ   
(3) ความจุกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า  21  ซีซี   
(4) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8  แรงม้า   
(5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า  22  นิว   
(6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 7)

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จํานวน  2  เครือง 
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
(1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย   
(2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า   
(3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี   
(4) พร้อมใบมีด   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 139 ข้อ 13)

ตู้รองรับขยะอันตราย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้รองรับขยะอันตราย  จํานวน  8  ชุด  โดยเป็นตู้ 
ทีมีโครงสร้างเป็นโลหะ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  0.603  ลบ.ม.  
หรือ 603 ลิตร  (ขนาด 0.67 ม. X 0.60 ม. X 1.50 ม.)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  รายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด 

(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 4)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว)    จํานวน 1 เครือง 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
   
ณ  วันที  21 เมษายน  2560)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี     
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย     
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB     
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Dive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB       
หรือชนิด  Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน  1  หน่วย     
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย     
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า     
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 8)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี   จํานวน  1  เครือง  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์        
ณ  วันที  21  เมษายน  2560)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี     
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ fax ภายในเครืองเดียวกัน     
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  192  MB      
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง     
- มีช่องเชือมต่อ (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง     
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600X600 dpi     
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20  หน้าต่อนาที (ppm)    
 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20  หน้าต่อนาที (ppm)     
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้     
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi     
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document feed)     
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา     
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สําเนา     
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์     
- สามารถใช้ได้กับ  ขนาด A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้าที 139 ข้อ 16)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network  แบบที 1 (27 หน้า/นาที)   จํานวน  1  เครือง  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์         
ณ  วันที 21  เมษายน  2560)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี      
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 X 1,200  dpi      
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อนาที (ppm)        
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้        
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  64  MB       
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB  2.0  หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า       
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ  สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย  (Wi-Fi) ได้      
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น       
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 8)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  ขนาด  800  VA   จํานวน  1
  เครือง       
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
    
ณ  วันที  21  เมษายน  2560)   มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี     
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า   800  VA  (480  Watts)/สํารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 26 ข้อ 8)   
 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่
ทีชํารุดหรือเสียหาย เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติ     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือใน
วันหยุดราชการทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที ไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการควบคุมและเฝ้าระวังโรคไข้
เลือดออกฯลฯ  (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 92 ข้อ 1)

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการรณรงค์และป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าฯลฯ  (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 92 ข้อ 3)

โครงการส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกียวกับโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับโรค
เอดส์ ฯลฯ (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 92 ข้อ 2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 551,560 บาท
งบบุคลากร รวม 511,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 511,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิม  
ตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 211,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 1  อัตรา     

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)     

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ  เช่น  ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจํา
เป็น  รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวกับการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,640,740 บาท
งบบุคลากร รวม 3,260,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,260,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,585,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่าง
โยธาพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิมตามคุณวุฒิทีเป็น
คุณสมบัติเฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง จํานวน  5  อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  
(ฉบับที 7)เดือนละ 5,600 บาท     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 5,600
 บาท 
เป็นเงิน 67,200 บาท    
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  หัว
หน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 1,500 บาทเป็นเงิน 36,000 บาท  
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  
(ฉบับที 7)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  1  อัตรา   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,152,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 10 อัตรา      

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
จํานวน 10 อัตรา    
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งบดําเนินงาน รวม 1,523,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าเงินรางวัลประจําปี  (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ) ฯลฯ    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
ตามระเบียบกําหนดฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 58,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัด
ทํา
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่าง ๆ   ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถเทเลอร์ ฯลฯ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ฯลฯ    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์รวมทังทรัพย์สินทีชํารุด
เสียหาย เนืองจากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครือง
ถ่ายเอกสาร   เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ   
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย   
รถยนต์ส่วนกลาง  กพ-6548 
รถบรรทุกติดตังไฮดรอลิค  86-6877 
รถขุดตีนตะขาบ  ตฉ-1033 
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 487 
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ค่าวัสดุ รวม 890,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก
กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บ
กระดาษ  สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพเขียน สมุดประวัติข้า
ราชการ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไว
นิล เอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ  โคม
ไฟ  สวิตช์ เบรกเกอร์  ฯลฯ    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ไม้ต่าง ๆ น็อต
 ประแจ  อิฐ  หิน
ปูนซีเมนต์  ทราย  หินคลุก  ยางมะตอย  ท่อ pvc ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง ตลับ
ลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่
แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาล    
ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย    
รถยนต์ส่วนกลาง  กพ-6548  
รถบรรทุกติดตังไฮดรอลิค  86-6877  
รถขุดตีนตะขาบ  ตฉ-1033  
รถจักรยานยนต์  1 กฐ - 487  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิด
ประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบ  บันทึกเสียง แถบบันทึก
ภาพ รูปภาพ เครืองกรอเทป วิดีโอเทป  แผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม อัลบัมใส่
ภาพ ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ    
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งบลงทุน รวม 856,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 856,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กชนิด  2 บาน จํานวน 27,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก  2  บาน (มอก.)   จํานวน  5  ตู้    
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
(1) มีมือจับชนิดบิด   
(2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน   
(3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัฑฑ์อุตสาหกรรม   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 141 ข้อ 35)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองคอริง เจาะคอนกรีต จํานวน 25,000 บาท
'- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอริง  เจาะคอนกรีต มอเตอร์มี
กําลังไฟ ไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 142 ข้อ 40)

ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds) 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ชุด    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 141 ข้อ 37)

ชุดเจาะทดสอบชันวัสดุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือชุดเจาะทดสอบชันวัสดุ  
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 141 ข้อ 39)

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 2 ชุด    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 141 ข้อ 36)

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองตัดท่อ (Pipe Saw) จํานวน 39,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือเครืองตัดท่อ สามารถตัดท่อ  
ได้ตังแต่ 1/2 - 8 นิว สามารถตัดสแตนเลส 1/2 - 6 นิว   
มีมอเตอร์ขนาดกําลังไฟ ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 35 ข้อ 22)
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เครืองตัดไฟเบอร์ จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดไฟเบอร์  
ขนาดกําลังไฟมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของใบตัด มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว มีบังใบป้องกันอันตราย    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 36 ข้อ 26)

เครืองต๊าปแป๊ปไฟฟ้า จํานวน 440,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองต๊าปแป๊ปไฟฟ้า  
สามารคต๊าปแป๊ป ขนาด 1.2/-6 นิว มอเตอร์มีกําลังไฟไม่น้อยกว่า 750
 วัตต์    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 143 ข้อ 53)

จัดซือสว่านไขควงไร้สาย จํานวน 8,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ สว่านไขควงไร้สาย หัวจับดอกมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร แรงดันไฟ แบตเตอรีไม่น้อยกว่า 15
 โวลต์ มีโหมดเจาะและตังแรงบิดได้ ไม่น้อยกว่า 16 ระดับ  ปรับกระแทก
ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด     
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 34 ข้อ 21)

ชุดเชือมสนาม LPG จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเชือมสนาม  
LPG ถังบรรจุออกซิเจนไม่น้อยกว่า 6 Q ถังบรรจุ   
แก๊ส LPG ขนาดไม่น้อยกว่า 15 Kg มีเกจ์วัดความดัน  
อ๊อกซิเจนและความดันแก๊ส สายยางคู่ยาวไม่น้อยกว่า  
10 เมตร มีชุดเชือมพร้อมตัด พร้อมเผา ระบบกันไฟย้อน  
ทีใช้กับเกจ์และชุดตัด พร้อมรถเข็นขนาดล้อ ไม่น้อยกว่า 25 ซม.พร้อมโซ่ 
   
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 35 ข้อ 24)

ตู้เชือมหูหิวอินเวอร์เตอร์ จํานวน 5,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ตู้เชือมหูหิว   
อินเวอร์เตอร์ มีแรงดันไฟไม่น้อยกว่า 220 โวลต์   
แรงดันไฟทีจ่ายขณะไร้ภาระ ไม่น้อยกว่า 75 โวลต์    
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 35 ข้อ 23)

ประแจจับแป๊บแบบขาคู่ ขนาด 3 นิว จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือประแจจับปีบแบบขาคู่  ขนาด 3 นิว 
จํานวน 4 ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 142 ข้อ 44)
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ประแจจับแป๊บแบบขาคู่ ขนาด 4 นิว จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือประแจจับปีบแบบขาคู่  ขนาด 4 นิว 
จํานวน 4 ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 142 ข้อ 43)

ประแจจับแป๊บแบบโซ่ ขนาด 6 นิว จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือประแจจับปีบแบบโซ่  ขนาด 6 นิว 
จํานวน 4 ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 142 ข้อ 42)

เลือยวงเดือน จํานวน 6,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเลือยวงเดือน   
ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,700 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที  ตัดไม้ได้
หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 36 ข้อ 25)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน  (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า  19  นิว)    จํานวน 1 เครือง (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
ณ  วันที  21 เมษายน  2560)  มีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี     
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า  3.3 GHz  หรือดี
กว่า  จํานวน  1  หน่วย     
-  มีหน่วยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB     
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Dive)  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือชนิด  Solid  State  Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า  120  GB  จํานวน  1  หน่วย     
-  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย     
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง       
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี  Contrast  Ratio  ไม่น้อย
กว่า  600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว  จํานวน  1  หน่วย         
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 30 ข้อ 18)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว ) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  21
 เมษายน  2560)   
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก   
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz จํานวน 1 หน่วย     
 -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ  
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB     
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ  
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี     
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที  
มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ   
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย  
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit   
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ     
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผง  
วงจรหลักแบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถใน  
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB     
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล   
(Hard Drive) ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB 
หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 
จํานวน 1 หน่วย     
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย   
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ100/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง      
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 29 ข้อ 17)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
 - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครือง เดียวกัน    
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)     
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi   
หรือ 1200x4,800 dpi    
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
 หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm)  
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm)    
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ - มีความละเอียดใน 
การสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi     
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Document Feed)     
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา    
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99 สําเนา     
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง  400 เปอร์เซ็นต์     
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง     
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้     
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้าที 32 ข้อ 20)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 53,000 บาท

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า   1,200x1,200 dp  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  
  35 หน้าต่อนาที(ppm)    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18  
หน้าต่อนาที(ppm)   
- มีหน่วยความจํา (Memory) B1442 ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0   
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter  , Legal และ Custom   
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 31 ข้อ 19) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่
ทีชํารุดหรือเสียหาย เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ ฯลฯ  ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติ     
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย  หรือจ้างเหมาเอกชน หรือ
หน่วยงานอืน  นําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ค่าปรับกลบขยะ ค่าทีดินหรือเป็น
ค่าเช่าทีดิน  ฯลฯ      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 97 ข้อ 2)

โครงการชุมชนน่าอยู่  น่าบ้าน  น่ามอง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านและชุมชน (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 98 ข้อ 6)

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิงแวดล้อมน่าอยู่  (Big cleaning day) จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิงแวดล้อมน่าอยู่ 
โดยการจัดกิจกรรม  Big  Clean  Day   (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 97 ข้อ 4)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการคัดแยกขยะ(รายละเอียดกิจกรรม
ตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 97 ข้อ 1)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น ถุงดํา แปรง ไม้กวาด เข่ง 
ถังรองรับขยะมูลฝอยเพือรองรับขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตําบลขุน
แก้ว   
ใบมีดตัดหญ้า  ฯลฯ      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 643,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 643,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 643,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านอาชญากรรม โรค
เอดส์  
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ   
ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหา  (รายละเอียดกิจกรรมตาม
ทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 90 ข้อ 4)

โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความ
รุนแรง/กิจกรรม ทีช่วยเสริมสร้างการลดความรุนแรงในครอบครัว   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 4 ข้อ 2)
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โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพคนพิการตําบลขุนแก้ว จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
ให้แก่ผู้พิการตําบลขุนแก้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  (ราย
ละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 90 ข้อ 2)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตําบล
ขุนแก้ว

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพือพัฒนาอาชีพให้
กลุ่มอาชีพ ของเทศบาลตําบลขุนแก้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2557 
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 หน้าที  79  ข้อ 1)

โครงการร้อยรวมใจ 3 วัย สานสายใยรักครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร้อยรวมใจ 3 วัยฯ  
/กิจกรรม ทีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว(ราย
ละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 3 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีในชุมชน และ
พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ   (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 91 ข้อ 5)

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ(เต้นแอโรบิค) จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูหรือผู้ทีมีความรู้ในการสอนเต้นแอโรบิคโดยเทศบาล
จัดให้มีการเต้นแอโรบิคเพือสุขภาพ ชัวโมงละ  ๓๐๐/วัน/คน  เดือนละไม่
เกิน  ๓,๖๐๐  บาท/คน        
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 90 ข้อ 1)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว 
/กิจกรรม ทีช่วยเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 4 ข้อ 3)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 90 ข้อ 3)

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  15:24:18 หน้า : 39/47



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคีภายในตําบลและระหว่างตําบล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชือมความสามัคคี
ภายในตําบลและระหว่างตําบล เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ ค่าเอกสาร  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจําเป็น  (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาล
กําหนด)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 89 ข้อ 1)

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกาย จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองออกกกําลังกายกลางแจ้ง 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 5 ชนิด  (รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้าที 6 ข้อ 3)  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 660,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน เช่น วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูปเทียน  
ค่าตกแต่งประดับเวที ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 2ข้อ 4)

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี  ณ  วัด
ประชานาถ (โคกแขก)    
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 75 ข้อ 1)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าป้าย
โครงการ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
จําเป็น  
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1หน้าที 77 ข้อ 3)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ
ในพืนทีตําบลขุนแก้ว  (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 77 ข้อ 2)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่นค่าป้ายโครงการ  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจําเป็น  
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 1 ข้อ 3)

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  สําหรับการจัด
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  เช่น  ค่าต้นเทียน  ค่าดอกไม้  ค่าตกแต่งรถ
ยนต์สําหรับ
แห่เทียน      
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 หน้าที 78 ข้อ 4)

โครงการอนุรักษ์  สืบสาน  วัฒนธรรมไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์  สืบสาน  วัฒนธรรมไทย   
เช่น การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  จ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ  
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องจําเป็น 
(รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้าที 1 ข้อ 2)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,993,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์    จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครือง
มือ  เครืองใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ  เพือให้  สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ฯลฯ        
- ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง   จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ถนน  สะพาน  ท่อระบาย
นํา  เขือน  ท่อลอด  ระบบระบายนําและสิงก่อสร้างอืนๆ  ฯลฯ          

งบลงทุน รวม 8,743,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,743,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 550,000 บาท
ก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร 
หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า108 ตรม. รายละเอียดตามประมาณการ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้าที 10 ข้อ 5)

โครงการจัดทําห้องประชาสัมพันธ์ จํานวน 72,400 บาท
จัดทําห้องประชาสัมพันธ์ขนาดกว้าง 2.90 เมตร ยาว 3.70 เมตรหรือไม่
น้อยกว่า 6.60 เมตร รายละเอียดตามประมาณการเทศบาลตําบลขุนแก้ว
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1  หน้าที 10 ข้อ 6)  
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างเขือน คสล. บริเวณแคแถว ซอย 5 หมู่ที 4 จํานวน 379,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างเขือนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณแคแถว 
ซอย 5 หมู่ที 4  ตําบลขุนแก้ว  อําเภอนครชัยศรี ระยะทางยาว  52
 เมตร  โดยใช้เข็ม  I  ขนาด 0.22 X 0.22  เมตร  (เสริมเหล็ก DB 12
 มิลลิเมตร)  
ระยะทางยาว   50.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 117 ข้อ 18) 

โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล.คลองบางออคร จํานวน 379,000 บาท
เพือดําเนินการสร้างเขือนกันดินคสล.คลองบางออครบริเวณหน้าประตูนํา
ถึงบริเวณริมแม่นํา หมู่ที 1 ต.ขุนแก้ว ระยะทาง 52 เมตร  โดยใช้
เข็ม I 0.22X๐.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB12 ม.ม.) รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 114 ข้อ 15) 
 

โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล.คลองบางออคร (ต่อเนือง) จํานวน 707,000 บาท
สร้างเขือนกันดินคสล.คลองบางออคร(ต่อเนือง)บริเวณหน้าประตูนําถึง
บริเวณริมแม่นํา หมู่ที 1 ต.ขุนแก้ว ระยะทาง 100 เมตร  โดยใช้
เข็ม I 0.22X๐.22 เมตร (เสริมเหล็ก DB12 ม.ม.)  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิทเติมครังที 1 หน้าที 11 ข้อ 3)

โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล.คลองประชานาถ จํานวน 379,000 บาท
สร้างเขือนกันดินคสล.คลองประชานาถบริเวณหน้าประตูนําถึงบริเวณริม
แม่นํา หมู่ที 1 ต.ขุนแก้ว ระยะทาง 52 เมตร  โดยใช้เข็ม I 0.22X๐.22
 เมตร (เสริมเหล็ก DB12 ม.ม.) รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 113 ข้อ 13)

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินคสล.บริเวณหน้าประตูระบายนําบ้านผู้ใหญ่
ปรีชา

จํานวน 379,000 บาท

เพือดําเนินการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล. บริเวณประตูระบายนําบ้าน
ผู้ใหญ่ปรีชา 
หมู่ที ๓ ระยะทางยาว 52 เมตร โดยใช้เข็ม I 0.22X๐.22 เมตร (เสริม
เหล็ก DB12 ม.ม.) รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ข้อ 8)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณทางสาธารณะ(โค้งหรอย) จํานวน 204,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางสาธารณะ (โค้ง
หรอย)  หมู่ ๒ ระยะทาง  ๕5 เมตร  กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร  หินคลุกพืนทางเฉลีย ๐.๒๐ เมตรไหล่ทางตามสภาพทังสองด้าน
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 107 ข้อ 2)
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โครงการก่อสร้างประตูระบายนําคลองผู้ใหญ่พริง (คลองประชาอุทิศ 2) จํานวน 800,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างประตูระบายนําบริเวณคลองผู้ใหญ่พริง(คลอง
ประชาอุทิศ 2)   หมู่ที 3 ตําบลขุนแก้ว  อําเภอนครชัยศรี  ขนาด
กว้าง  2.00  เมตร ยาว  8.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ      
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 110 ข้อ 9)

โครงการก่อสร้างยกระดับผิวถนน คสล. ซอยหุบยายด้วน หมู่ที 3 จํานวน 910,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างยกระดับผิวถนน คสล ซอยหุบยายด้วน หมู่ ๓ 
ระยะทาง
๒๖๐  เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  
1,300 ตารางเมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร ไหล่ทางหินคลุกด้าน
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองด้าน  รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ข้อ 6) 

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา บริเวณปากคลองประชานาถ (คลองใหม่) ถึง
บริเวณเชือมต่อทางเข้าโรงเรียนเจริญสุขเดิม

จํานวน 3,184,000 บาท

เพือดําเนินการก่อสร้างรางระบายนําคสล.บริเวณคลองประชานาถถึง
บริเวณเชือมต่อ ทางเข้าโรงเรียนเจริญสุข(เดิม) มีขนาดกว้าง ภาย
ใน 0.50 เมตรความลึกภายในเฉลีย 0.50  เมตร ระยะ  ทาง 650 เมตร 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 109 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคสล. บริเวณแคแถว ซอย 7   หมู่ที 4 จํานวน 500,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างรางระบายนําคสล.บริเวณแคแถว ซอย 7 หมู่ที 4 
ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 120 ข้อ 22)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํา คสล. ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์ จํานวน 300,000 บาท
เพือดําเนินการก่อสร้างวางท่อระบายนําคสล.ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์ หมู่
ที ๑ 
โดยใช้ท่อค.ส.ลขนาด ? 0.80 เมตร มอก.ชัน 3 พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ระยะทางยาว 65 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กําหนด     
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 116 ข้อ 17)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวยนําใส จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยนําใส ในการจัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาความสะอาดของ แม่นํา คู คลอง    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 98 ข้อ 5)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรู
พืช และสัตว์  ปุ๋ย อุปกรณ์เครืองมือ    ตัดแต่งต้นไม้และหญ้า ฯลฯ       

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 10,765,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์    จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครือง
มือ  เครืองใช้ และทรัพย์สินต่าง ๆ  เพือให้  สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ฯลฯ   
     
- ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง   จํานวน 300,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่าง ๆ
 เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทีมี เช่น ท่อเมนประปา ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ กรณีเกิดชํารุดเสียหาย          

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง  เช่น  เหล็ก  ไม้ต่าง ๆ  น็อต
  คีม  ประแจ  อิฐ  หิน  ปูนซีเมนต์  ทราย  ท่อ  pvc ท่อเมนประปา  วัสดุ
อุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการประปา       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดําเนินกิจการประปา  ของเทศบาลตําบลขุน
แก้ว   

งบลงทุน รวม 7,415,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,415,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อเมนประปา จํานวน 1,330,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อเมนประปา บริเวณพุทธมณฑลสาย 8  ถึงถนนซอย หมู่ที 1
-4  
โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3
 นิว พร้อมอุปกรณ์  ระยะทาง 2000 เมตร  รายละเอียดตามแบบที
เทศบาลกําหนด   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 21 ข้อ 24)  
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โครงการวางท่อเมนประปา จํานวน 3,300,000 บาท
ก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากบริเวณหอถังประปาบ้านนางชิน ถึง  
บริเวณ ซอยย่าจันทร์อุทิศ หมู่ที 1 โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาด
นําเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิว พร้อมอุปกรณ์ ระยะ
ทาง 2000 เมตร หรือรายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด   พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมครังที 1 หน้าที 20 ข้อ 22) 

โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณปากซอยแคแถว ซอย 2 ถึงท้ายซอย จํานวน 650,000 บาท
เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณปากซอยแคแถวซอย 2
 ถึงท้ายซอย  หมู่ที  4  โดยวางท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (BS-M) 
ขนาด ? 3 นิว พร้อมอุปกรณ์  ระยะทางยาว 650 เมตร และใช้ท่อเหล็ก
อาบสังกะสีคาดนําเงิน (BS-M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว พร้อม
อุปกรณ์  ระยะทางยาว  560  เมตร บริเวณแคแถวซอย 2/1 และแค
แถว ซอย 2/2  
หมู่ที 4  รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมมพันธ์โครงการ    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 126 ข้อ 5) 

โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณปากซอยแคแถว ซอย 2/ซอย 4  แคแถว จํานวน 135,000 บาท
เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณซอย2 / ซอย4  แค
แถว หมู่ที  4 โดยวางท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (BS-M) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3 นิว พร้อมอุปกรณ์  ระยะทางยาว 150 เมตร รายละเอียด
ตามแบบทีเทศบาลกําหนด   พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 127 ข้อ 6)  
 

โครงการวางท่อเมนประปา บริเวณหน้าบ้านทรงไทยถึงทางแยกสาย 7 จํานวน 2,000,000 บาท
เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณหน้าบ้านทรงไทยถึงทาง
แยกสาย 7  หมู่ที  3  โดยวางท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (BS-M) 
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางยาว  2900
  เมตร พร้อมอุปกรณ์  รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด  พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ     
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 125 ข้อ 4) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,711,010 บาท
งบกลาง รวม 13,711,010 บาท
งบกลาง รวม 13,711,010 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 403,980 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ของ เทศบาลตําบลขุนแก้ว ในอัตราส่วนทีกฎหมายกําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที 0809.2/ว 161  ลงวันที 2 สิงหาคม 2548
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างลงวันที 22 กรกฎาคม 2547   
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.เทศบาล ที มท 0809.2/ว 24 ลงวันที 11
 กุมภาพันธ์ 2557      
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,863,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 จํานวน  1,116 คน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 95 ข้อ 4)   

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,670,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาล ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 จํานวน  174 คน   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 95 ข้อ 3)  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 จํานวน 7 คน  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 95 ข้อ 2)   

สํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือสําหรับช่วย
เหลือประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน  ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย
อืนๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์หรือกรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายหรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี           
   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 95 ข้อ 5) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 400,810 บาท
- ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 90,810 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
งบประมาณรายรับดังกล่าว  แต่ทังทังนีต้องไม่เกิน 750,000 บาท  (ตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.2547 ข้อ 16 (ฉบับที 4) พ.ศ.2549 (ฉบับที 5
) พ.ศ.2550 (ฉบับที 6) พ.ศ.2551(ฉบับที 7) และ (ฉบับที 8) พ.ศ
.2554        
สูตรการคํานวณ   60,284,265.46 – 5,907,062  =  54,377,203.46  
    
           54,377,203.46 X  0.00167    =  90,810      
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลขุนแก้ว     
                 จํานวน 310,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลตําบล
ขุนแก้ว ตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัดระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กับเทศบาลตําบลขุนแก้ว  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 95 ข้อ 1)       
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา หรือ พนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างรับราชการ     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,510,620 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนท้องถิน (ก.บ.ท.) เพือ
ช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถินเงินช่วยเหลือพิเศษ บําเหน็จตก
ทอด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 2025  ลงวันที 20
 มิถุนายน 2549    โดยให้เทศบาลตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับ ทังนี มิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย       
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