
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 76,369,149 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,008,784 บาท
งบบุคลากร รวม 9,369,684 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
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลรวมเป็นเงิน 
198,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลรวมเป็นเงิน 
162,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลรวมเป็นเงิน 
1,260,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,297,684 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,208,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล  นิติกร  
เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีและเงินเพิม
ตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง จํานวน 9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง 
(ปลัดเทศบาล) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) เดือนละ 7,000 บาท
- เป็นไปตาม
 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  

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 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
- เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  
(ฉบับที 7)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,555,784 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 20 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 245,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 20 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,036,200 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 351,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชขอบการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้
ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน ,นักศึกษาในการปฎิบัติงานใน
ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลขุนแก้ว อืนๆ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 

1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอืนและจังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5) หนังสือกระทรวงการคลังที กค 0402.5/ว156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 102 
ลําดับที 3)   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 
ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,585,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา จัด
ทํา
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 290,000 บาท
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ค่ารับรอง  งบประมาณ  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม  หรือคณะทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ซึงร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล การใช้จ่าย
เพือเลียงรับรองฯลฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ในปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548

ค่าเลียงรับรอง  งบประมาณ  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ   

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 10  งบประมาณ  100,000   บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและบริเวณพืนทีการจัดงาน    30,000   บาท
ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงและไฟประดับ                      20,000   บาท
ค่าจ้างทําป้ายชนิดไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ                15,000   บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดงาน                           20,000    บาท
ค่านําดืม                                                              3,000    บาท
ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                                     12,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถในหลวงรัชกาลที 9 (วันแม่แห่งชาติ) 
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งบประมาณ  100,000   บาท

ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและบริเวณพืนทีการจัดงาน        30,000   บาท
ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงและไฟประดับ                         15,000   บาท
ค่าจ้างทําป้ายชนิดไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ                   15,000   บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดงาน                              30,000    บาท
ค่านําดืม                                                                 3,000    บาท
ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                                          7,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช  2,000   บาท
เช่น ค่าพวงมาลา ฯลฯ
ค่าพวงมาลา                                                            1,000   บาท
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดกิจกรรม                         1,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
 
- งานรัฐพิธีต่างๆ        งบประมาณ   48,000  บาท

ดําเนินการตามหนังสือ  สังการดังนี
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ หน้าที 76 ลําดับที 1)
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลเคลือนที  
-  ค่าป้ายโครงการ                        1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที                            3,000  บาท
-  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง               3,000  บาท
-  ค่าวัสดุทีใช้ในโครงการ              2,000  บาท
-  ค่าใช้จ่ายอืนๆ                           1,000  บาท                 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 101 
ลําดับที 7)   
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 
-  ค่าป้ายโครงการ                        1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที                            6,000  บาท
-  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง                3,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม           3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                   5,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                             2,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 100
ลําดับที 2)   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้  ปลูกจิตสํานึก ต่อ
ต้านการทุจริตคอรัปชัน

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ 
ปลูกจิตสํานึก ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
-  ค่าป้ายโครงการ                             1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที                                 6,000  บาท
-  ค่าเช่าเครืองขยายเสียง                    3,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม               3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                       3,000  บาท
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์                              5,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                4,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 101 
ลําดับที 4)   

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริ (โครงการปลูกหญ้าแฝก)
-  ค่าป้ายโครงการ                             1,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม               3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                       3,000  บาท
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์                             10,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                  3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 96 
ลําดับที 1)   
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-  ค่าป้ายโครงการ                            1,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม               3,000 บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                       3,000  บาท
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์                             10,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                  3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1  หน้าที 84 
ลําดับที 1)   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา
ของผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์  ตลอดจนการจ้างเหมา
พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าเช่า พืนที ค่าจดทะเบียนและค่าใช้อืน
ทีเกียวข้อง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 104 
ลําดับที 17)   
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน ในส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิด
ชอบ (โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย)(กรณียุบสภา แทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตัง
สังให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืน ๆ) เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์  ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะขนสิงของ  
ค่าจัดสถานที  ค่าเช่าเต็นท์  รายการค่าใช้จ่ายอืนทีอาจเกิดขึน ฯลฯ 
รวมทังการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์การเลือกตัง  หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที  และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/ว 1932 ลง
วันที 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 100 
ลําดับที 1)   

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        3,000  บาท
- ค่าของทีระลึก                                 3,000  บาท
- ค่าอาหารว่าง/เครืองดืม                   12,000  บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   50,000  บาท
- ค่าเช่าทีพัก                                    90,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                               10,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                 32,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 103 
ลําดับที 12)   
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุน
แก้ว
- ค่าตอบแทนวิทยากร                    6,000   บาท
- ค่าป้ายโครงการ                          1,000   บาท
- ค่าอาหารว่าง/เครืองดืม                6,000   บาท
- ค่าอาหารกลางวัน                        8,000   บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                            5,000   บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                             4,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 103 
ลําดับที 14)   

โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ
.ศ. 2540 แก่บุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างความรู้  
ความเข้าใจในพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่
บุคลากร (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        6,000  บาท
- ค่าป้ายโครงการ                              1,000  บาท
- ค่าอาหารว่าง/เครืองดืม                    6,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                               4,000   บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                 3,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 103 
ลําดับที 13)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  จํานวน  3  คัน  ประกอบด้วย
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กฉ - 2995
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กพ - 6547
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นค - 5120
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน 
แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด 
เครืองเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี 
ภาพเขียน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ
หรือการจ้างพิมพ์ เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไวนิล เอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับ
ขยะมูลฝอย  เข่ง  ไม้กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ  คลอรีน กระดาษชําระ 
ถ้วยชาม จาน แก้วนํา นํายาทําความสะอาดเครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน 
นํายาถูพืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ ไฟฟ้า  กระติกนําร้อน  ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง 
ตลับลูกปืน นํามันเบรค  หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ 
กระจกมองข้าง แม่แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ 
สําหรับยานพาหนะ เครืองยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพือการปฏิบัติงานในกิจการเทศบาล ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
ของยานพาหนะ  จํานวน  3 คัน  ประกอบด้วย
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กฉ - 2995
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กพ - 6547
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นค - 5120
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 
19 มีนาคม 2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ 
กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบ บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
รูปภาพ เครืองกรอเทป วิดีโอเทปแผ่นคอมแพคดิสก์ โฟม 
อัลบัมใส่ภาพ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาล สถานทีจัดการเลือก
ตัง  ไฟฟ้าสาธารณะ และค่าไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโทรศัพท์มือถือ สําหรับติดต่อราชการ ของ เทศบาล 
และงานเลือกตัง ฯลฯ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรรมเนียมใน
การใช้บริการ ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องฯลฯ   

งบลงทุน รวม 582,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 582,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครือง
เป็นเครืองทําลายเอกสารแบบตัดตรง  ทําลายเอกสารได้
ไม่น้อยกว่า ครังละ 10 แผ่น (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 25  ลําดับที  7 )

จัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน  1  เครือง
- เครืองบันทึกเสียง มีหน่วยจัดเก็บภายในตัวเครืองไม่น้อยกว่า 4 GB  
และมีช่องสําหรับใส่หน่วยความจําเพิม
- รองรับการเล่นไฟล์เสียง PCM/Mp3/WMA/AAC
- ลดเสียงรบกวนขณะบันทึกเสียง และขณะอัดเสียง
 (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 25  ลําดับที  1)

จัดซือพร้อมติดตังซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที 10  จํานวน  1  ซุ้ม 
เป็นซุ้มประตู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12.00  เมตร สูงไม่น้อยกว่า  
10.00  เมตร  (รายละเอียดตามทีเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด)
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 25    ลําดับที  3)

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก แบบ 4  ลินชัก  จํานวน  1  ตู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 25   ลําดับที  4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ทีชํารุดหรือเสียหาย เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติ
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบงานในภารกิจของเทศบาลในด้าน
ต่าง ๆ การบริหารจัดการระบบ  การจ้างสถาบันหรือองค์กรทีเป็นกลาง
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล  การจ้างที
ปรึกษา พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของเทศบาล  ฯลฯ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 590,692 บาท
งบบุคลากร รวม 454,692 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,692 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 258,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิม
ตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 196,692 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าที
ในการเลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน , นักศึกษาในการปฎิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน ฯลฯ

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิก
ได้- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมาจัด
ทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอกค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

โครงการประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงจัดทําแผนพัฒนาท้องถินของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว  ในการประชุมประชาคมโดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที 29
 มกราคม 2559 เรือง  การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- ค่านําดืม        1,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง     5,000  บาท
- ค่าป้ายโครงการ         1,000        บาท
- ค่าอาหารว่าง             5,000        บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์           5,000       บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ            3,000       บาท
(ค่าใช้จ่ายอืนๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 และ(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 ยุมธศาสตร์ที 3 หน้าที 100 
ลําดับที 3)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,520,310 บาท
งบบุคลากร รวม 3,772,010 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,772,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,666,090 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  นักวิชาการคลัง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 
8 อัตรา และเงินเพิมตามคุณวุฒิทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง จํานวน 8 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง 
(ผู้อํานวยการกองคลัง) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (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 863,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง  เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ) 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิก
ได้- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 
ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการ บุคคลภายนอกค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกียวกับการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 105 
ลําดับที 1)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนือง
จากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่าย
เอกสาร  เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  จํานวน  1 คัน 
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ - 9046
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 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 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาล ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของยานพาหนะ  จํานวน  1 คัน รถ
ยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ-9046
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 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  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เป็น
รายเดือน  ฯลฯ สําหรับ เทศบาล และงานเลือกตัง

งบลงทุน รวม 61,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 55,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กแบบ 4 ลินชัก  มีหูลินชัก  จํานวน  7  ตู้ 
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(จัดหาตามบัญชีiราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 26  ลําดับที 8)

รถเข็นเก็บแบบ ขนาดกระดาษ A 1 จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถเข็นเก็บแบบขนาดกระดาษ A 1 
จํานวน 1 ตู้  ใช้สําหรับเก็บกระดาษขนาด A 1 สามารถเก็บแบบได้
ไม่น้อยกว่า 10  ก้าน 
(จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลงฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 26  ลําดับที 9)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,479,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,019,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,019,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,220 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,319,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 11 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 158,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 11 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  รวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเบียประกันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        3,600      บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม                2,500      บาท 
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                14,000        บาท
   ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมบรรจุถัง ขนาด 15 ปอนด์ 
เป็นสินค้าทีได้ตามมาตรฐาน มอก. จํานวน 20 ถัง
   ถังดับเพลิงชนิด Co2 เป็นสินค้าทีได้มาตรฐาน                           
พร้อมบรรจุถัง ขนาด 10 ปอนด์ เป็นสินค้าทีได้มาตรฐาน
  ตามมาตรฐาน มอก. จํานวน 6 ถัง
-  ค่านํามันเชือเพลิงและอืนๆ                 8,000     บาท
   นํามันเบนชิน  
   นํามันดีเซล
   ถังแก๊ส LPG จํานวน 6 ถัง 
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                2,000      บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น แฟ้มเอกสาร   
 สมุด  ปากกา ฯลฯ                               2,500     บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถัวเฉลียได้ทุกรายการ)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 
(แผนพัมนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 5 ลําดับที 3)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        11,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม                 2,500   บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม           8,000   บาท
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                    41,000  บาท
ค่าเติมผงเคมีแห้ง ค่านํามันเชือเพลิง เบนซิน/ดีเซล 
แก๊สหุงต้ม  ค่าเช่าตู้สาธิตการจําลองไฟไหม้ในอาคารขันรุนแรง 
พร้อมอุปกรณ์และค่าขนย้าย ฯลฯ
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                  2,000  บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น แฟ้มเอกสาร สมุด  ปากกา ฯลฯ         2,500   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัมนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 5 ลําดับที 2)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1. ค่าตอบแทนวิทยากร                       1    ,200.-   บาท    
2. ค่าจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ                        1,000.-   บาท
3. ค่าจ้างจัดทําป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       1,000.-    บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม              3,000.-   บาท
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์                  3,000.-   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
แผนพัมนาท้องถินสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 85 ลําดับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก 
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคล
ทีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม                    3,000    บาท 
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                      14,000    บาท
นํายาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมบรรจุถัง 
ขนาด 15 ปอนด์ เป็นสินค้าทีได้มาตรฐาน , 
ถังดับเพลิงชนิดCo๒ เป็นสินค้าทีได้มาตรฐาน 
พร้อมบรรจุถัง ขนาด 10 ปอนด์ ฯลฯ
- ค่านํามันเชือเพลิงและอืนๆ                    4,000   บาท
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                  1,000    บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น แฟ้มเอกสาร สมุด  ปากกา ฯลฯ           3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 87 ลําดับที 8)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
1. ค่าตอบแทนวิทยากร            3,600        บาท    
2. ค่าจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ          1,000        บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครืองดืม             1,500        บาท
4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์                  1,500        บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 86 ลําดับที 2)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 5,929,318 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา
จัดทําจัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น  
รวมทังค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ 
ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตังเครืองรับส่งวิทยุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
เทศกาลสําคัญ ฯลฯ  เป็นต้น 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
- ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ                                          1,000  บาท
- ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่   2,000  บาท
- ค่าจัดสถานที ติดตังเต็นท์ จํานวน  2  หลัง                4,000  บาท
- ค่าอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ                                          1,000  บาท
- ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่   2,000  บาท
- ค่าจัดสถานที ติดตังเต็นท์ จํานวน  2  หลัง                4,000  บาท
- ค่าอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 
หน้าที 86 ลําดับที 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหาย
เนืองจากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์  เครืองถ่าย
เอกสาร  
เครืองปรับอากาศ  ฯลฯ
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  4 คัน  ประกอบด้วย
รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บน 3462
รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บล 6351
รถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน  บย  1140
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า  หลอดไฟ 
โคมไฟ สวิตซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง 
ตลับลูกปืน นํามันเบรค หัวเทียน น๊อต นํากลัน สายไมล์ กระจกมองข้าง 
แม่แรง ประแจต่างๆ กุญแจล็อค ครัชหรือเบรค ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง 
นํามันเครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ 
สําหรับยานพาหนะ เครืองยนต์ เครืองจักรกลและครุภัณฑ์ต่างๆ 
เพือการปฏิบัติงานในกิจการเทศบาล 
ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  4 คัน  ประกอบด้วย
รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน  บน 3462
รถยนต์บรรทุกนําดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บล 6351
รถยนต์บรรทุกนําเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน  บย  1140
รถบรรทุกนํา

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  เช่น  เสือ  หมวก  ถุง
มือ  รองเท้า 
ชุดปฏิบัติการ ทีใช้ในการดับเพลิง  ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งนํา ท่อดูดและ
อุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,299,318 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชัน พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลือง ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร จํานวน 10 เส้น

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3
 ชัน พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร 
จํานวน 10 เส้น (จัดหาตามราครท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 26  ลําดับที  14)

จัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชัน พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิด
ทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว ยาว 20 เมตร จํานวน 10 เส้น

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3
 ชัน พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว ยาว 20 เมตร 
จํานวน 10 เส้น (จัดหาตามราครท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจาก
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 27  ลําดับที  15)

หัวฉีดสายส่งนําดับเพลิงอเนกประสงค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหัวฉีดสายส่งนําดับเพลิงอเนกประสงค์
แบบมีด้ามจับ  จํานวน 1 อัน
(จัดหาตามราครท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 27  ลําดับที  19)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,999,318 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 4,999,318 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) สําหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป ประกอบด้วย
- ระบบอุปกรณ์ภายในห้องควบคุม
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
   จํานวน  30  กล้อง
- เครืองรับกระจายเสียงสําหรับแจ้งเตือนเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ตู้สําหรับติดตังอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
- ระบบสายสัญญาณใยแก้วนําแสง
- งานเดินสายสัญญาณและการติดตังกล้องวงจรปิดและ
   ตังค่าระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
(รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
หน้าที 6 ลําดับที 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 726,840 บาท
งบบุคลากร รวม 501,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 501,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 194,640 บาท

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือก
ตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ) 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 140,000 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 ฯลฯ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือการจ้าง
พิมพ์  เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไวนิล เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูล
ฝอย  เข่ง  ไม้กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ  คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วย
ชาม จาน แก้วนํา นํายาทําความสะอาดเครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถู
พืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ ไฟฟ้า  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 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว จํานวน 10  ตัว
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสี 2561 -2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 25  ลําดับที  6 )

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,549,648 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,117,648 บาท
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา จัด
ทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 
20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมและปฐมนิเทสผู้ปกครองและ
นักเรียน
- ค่าป้ายโครงการ    500  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  2,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ      2,500   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 74 
ลําดับที 6)

โครงการลาวาจําลอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการลาวาจําลอง
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง         1,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                4,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 2 ลําดับที 4)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทันตสุขภาพของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว เช่น  จัดซือแผ่นภาพประกอบการศึกษาใน
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  รวมถึงอุปกรณ์  ทีใช้ใน
การแปรงฟันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดกิจกรรมตามที
เทศบาลกําหนด)

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 74 
ลําดับที 5)

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  15:21:24 หน้า : 33/63



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 310,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว  จํานวน 245  วัน
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว - ค่าหนังสือเรียน 200 บาทต่อคนต่อปี , ค่า
อุปกรณ์การเรียน  200 บาทต่อคนต่อปี , ค่าเครืองแบบนักเรียน  300
 บาทต่อคนต่อปี , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  430 บาทต่อคนต่อปี
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 4 ลําดับที 12)

โครงการสัตว์นําน่าเลียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการสัตว์นําน่าเลียง
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง         3,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                2,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 1 ลําดับที 2)

โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง
- ค่าบัตรเข้าชม,ค่าธรรมเนียมผ่านประตู     2,000  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม                     1,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                2,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 1 ลําดับที 1)
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โครงการหิมะจําลอง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการหิมะจําลอง
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง         1,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                        4,000  บาท 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 3  หน้าที 2 ลําดับที 3)

โครงการไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินโครงการไหว้ครู
- ค่าพานดอกไม้สด         1,000  บาท
- ค่าป้ายโครงการ               500  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ               3,500  บาท 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
  หน้าที 1 ลําดับที 1)

ค่าวัสดุ รวม 762,648 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 762,648 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซืออาหารเสริม(นม)
- จัดซืออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุน
แก้ว จํานวน  260  วัน งบประมาณ  76,648  บาท
- จัดซืออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนวัดประชานาถ  และโรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์ ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที  6  
จํานวน 260 วัน  งบประมาณ   686,000   บาท
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  
6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 
19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 73 
ลําดับที 1,2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,432,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,432,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา จํานวน 1,432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ชันอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที ๖ ของโรงเรียนวัดประชานาถ 
และวัดสว่างอารมณ์ จํานวน  200  วัน
ตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 132 
ลําดับที 1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 6,065,320 บาท
งบบุคลากร รวม 4,651,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,651,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,119,240 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  
หัวหน้าฝ่ายบริหางงานทัวไป เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน  (ฉบับที 7)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,892,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 25 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 321,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  25  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  15:21:24 หน้า : 37/63



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่าย
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา 
จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทัง
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ในการติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทังทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายเนืองจาก
การใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
ปรับอากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  7
  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
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 890,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี ภาพ
เขียน สมุดประวัติข้าราชการ ฯลฯ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือการจ้าง
พิมพ์  เช่น วารสาร  ป้ายผ้าไวนิล เอกสาร 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
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
เครือง จารบี ถ่านแก๊สหุงต้ม  แก๊สรถยนต์ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ เครือง
ยนต์ เครืองจักรกล และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือการปฏิบัติงานในกิจการ
เทศบาลค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะ จํานวน  7  คัน  ประกอบ
ด้วย
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        85-5797
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        85-7415
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        86-8471
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        89-7169
รถยนต์ส่วนกลาง               กม - 4303
รถจักรยานยนต์                1 กฐ - 440
รถจักรยานยนต์                1 กฐ - 489

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ได้แก่  จัดซือยาและ
เวชภัณฑ์ เช่น วัสดุการแพทย์ ถุงมือ สําลี ผ้าพันแผล ฯลฯ  ค่าจัดซือสาร
เคมีกําจัดยุง แมลง และทรายอะเบทกําจัดลูกนํา  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ชุดตรวจ สารเสพติดในปัสสาวะ ค่าจัดซือยาบําบัดกลิน
ของเสียจากถังขยะ นํายาฆ่าเชืออืน ๆ  ค่าจัดซือแผ่นตรวจวัดระดับนําตาล
ในเลือด ค่าจัดซือเครืองวัดอุณหภูมิในร่างกาย แบบอินฟาเรด สามารถวัด
อุณหภูมิทางหน้าผาก  หู  วัดไข้ช่วงอุณหภูมิ  ๓๒-๔๓ องศาเซลเซียส  ใช้
พลังงานถ่านไฟฉาย ค่าจัดซือกระเป๋าใส่อุปกรณ์การแพทย์ สีดํา มีสาย
สะพายได้  และค่าจัดซือเครืองตรวจวัดระดับนําตาลในเลือด ประมวลผล
รวดเร็วภายในเวลา ๕  วินาที  สามารถเจาะเลือดจากแหล่งต่าง ๆ
 ได้ เช่น  ปลายนิว  ฝ่ามือ  แขน  ฯลฯ  มีระบบตรวจสอบแผ่นตรวจเลือด
อัตโนมัติ 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 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายในการปฏิบัติหน้าทีของ
พนักงาน เช่น เสือ รองเท้า   ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 84,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 84,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า จํานวน 23,000 บาท
เพือเป้นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ไฟฟ้า จํานวน  1    เครือง
จํานวนแป้นอักษรไม่น้อยกว่า  45  แป้น  ปรับระยะห่างบรรทัดได้
ไม่น้อยกว่า 3 ระยะ  ลบคําผิดและขีดเส้นใต้ได้อัตโนมัติ  ขนาดเครือง
ไม่น้อยกว่า 48 X 40 X 13 เซนติเมตร  รายละเอียดตามที
เทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด 
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถินเนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 28 ลําดับที 25)

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร  ชนิดกระจกบานเลือน   
จํานวน  2  ตู้ โดยเป็นตู้เหล็กบานเลือนกระจก  ขนาดไม่น้อยกว่า  
118.7 X 40.8 X 87.8  เซนติเมตร รายละเอียดตามที
เทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด  
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 28 ลําดับที 26)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง   จํานวน  3  เครือง 
เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 27 ลําดับที 23)

เครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า  แบบข้ออ่อน   จํานวน  2  เครือง 
เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)  
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 28 ลําดับที 24)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 253,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย รวม 163,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 23,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
กิจกรรมที 1 จัดอบรมให้ความรู้/จัดประชุม
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน    5,000  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม    1,750  บาท
- ค่าสทนาคุณวิทยากร         3,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                3,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                    250  บาท
กิจกรรมที 2  จัดกิจกรรมรณรงณ์
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   2,500  บาท
- ค่านําดืมพร้อมนําแข็งสําหรับผู้ร่วมโครงการ     2,000   บาท
- ค่าเช่าเครืองเสียง             3,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลียได้)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ทีื 3 
หน้าที 92 ลําดับที 1)
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โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว
กิจกรรมที 1 จัดอบรมให้ความรู้
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  500 บาท
- ค่าสทนาคุณวิทยากร         3,000  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน    24,650  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม     5,075  บาท
- ค่าเช่าสถานทีในการจัดอบรม              5,500  บาท
   พร้อมเครืองเสียง เครืองฉายสไลด์พร้อมจอและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ                    625  บาท

กิจกรรมที 2  จัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชัน จํานวน  3  คัน      54,000    บาท
- ค่าสทนาคุณวิทยากร         3,000  บาท
- ค่าของสมมนาคุณในการดูงาน       1,500  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน      29,000  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 2 มือ      10,150  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลียได้)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564  เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  
หน้าที 5 ลําดับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 28,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  โดยจัด
สรรเงิน เป็นค่าดําเนินการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1- 4  หมู่บ้าน
ละ  7,000  บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ

จํานวน 26,000 บาท

โดยจัดสรรเงินเป็นค่าดําเนินการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1- 4
  หมู่บ้านละ  6,500  บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 26,000 บาท
โดยจัดสรรเงินเป็นค่าดําเนินการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1- 4
  หมู่บ้านละ  6,500  บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 555,800 บาท
งบบุคลากร รวม 535,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 535,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อม
ทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิมตามคุณวุฒิ
ทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา    
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 218,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ตามระบียบหรือหนังสือสังการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 
29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19
 กันยายน 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
6) หนังสือกรม ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที 26 กันยายน 
พ.ศ.2560 เรือง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา จัด
ทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,120,300 บาท
งบบุคลากร รวม 3,858,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,858,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,555,260 บาท

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

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรืองมาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอืน (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 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,705,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 15 อัตรา 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  15  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เงินตอบแทนบุคคลทีได้รับแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการ
เลือกตัง  ค่าเงินรางวัลประจําปี (ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิทีเบิก
ได้
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมค่าจ้างเหมา จัด
ทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีมีความจําเป็น รวมทังค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก  ค่าเบียประกันต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การติดตังเคลือนย้ายระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นทีเกียวกับ
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคล  คณะบุคคลทีได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์รวมทังทรัพย์สินทีชํารุด
เสียหาย เนืองจากการใช้งานตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิเตอร์   เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายาน
พาหนะ  จํานวน  5 คัน  ประกอบด้วย 
รถยนต์ส่วนกลาง     กพ-6548
รถบรรทุกติดตังไฮดรอลิค        86 - 6877
รถขุดตีนตะขาบ                     ตฉ - 1033
รถจักรยานยนต์                     1 กฐ - 487
รถบรรทุก 6 ล้อ                     89 - 8540
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

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  5
 คัน  ประกอบด้วย
รถยนต์ส่วนกลาง     กพ-6548
รถบรรทุกติดตังไฮดรอลิค        86-6877
รถขุดตีนตะขาบ                    ตฉ-1033
รถจักรยานยนต์                    1 กฐ - 487
รถบรรทุก 6 ล้อ                     89 - 8540

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 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก
พิมพ์ หมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสําเร็จรูป  แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  Memory Chip ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 4,742,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,742,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่งใช้เครืองยนต์ดีเซล จํานวน 95,000 บาท
จัดซือเครืองสูบนํา แบบหอยโข่งใช้เครืองยนต์ดีเซล  จํานวน 1
 เครือง ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  6  นิว สูบนําได้ไม่น้อยกว่า 3,800 ลิตร
ต่อนาที อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ครบ
ชุด (ตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที  29 ลําดับที 33)

จัดซือเครืองสูบนําพญานาค แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า จํานวน 600,000 บาท
จัดซือเครืองสูบนําพญานาค แบบมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 3
 เครือง  ขนาด 20 แรงม้า ใช้ไฟ 3 เฟส พร้อมท่อสูบนําสแตนเลส  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิว ยาว 10 เมตร 
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 28 ลําดับที 32)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 4,000,000 บาท
จัดซือรถขุดตีนตะขาบ จํานวน  1  คัน  
- เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว ขนาด 120 แรงม้า 
- มีบุ้งกีพร้อมฟันและ Side Cutter 
- ความจุบุ้งกีไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร 
- ชนิดขับเคลือน 2 ล้อ  
(จัดหาตามราคามาตราฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที  29  ลําดับที 35)

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 40,000 บาท
จัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11.5  นิว  จํานวน  2  เครือง
- เลือยยนต์  ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11.5  นิว  เครืองยนต์ 2 จังหวะ ใช้
เชือเพลิงนํามันเบนซิน ความเร็วรอบเครืองไม่น้อยกว่า 3500 RPM 
กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที 29 ลําดับที 34)
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ครุภัณฑ์สํารวจ
จัดซือเทปวัดระยะทางสแตนเลส จํานวน 7,000 บาท
จัดซือเทปวัดระยะทางสเเตนเลส จํานวน 1 อัน
- สายเททปทําด้วยวัสดุสแตนเลส ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร  
- มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 มิลลิเมตร 
- มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยโลหะ
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที 28  ลําดับที 31)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,570,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,570,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,520,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย  หรือจ้างเหมาเอกชน หรือ
หน่วยงานอืน นําขยะมูลฝอยไปกําจัด  ค่าปรับกลบขยะ ค่าทีดินหรือเป็นค่า
เช่าทีดิน  ฯลฯ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิงแวดล้อมน่าอยู่  (Big cleaning day) จํานวน 3,700 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิงแวดล้อมน่าอยู่ โดย
การจัดกิจกรรม  Big  Clean  Day   
- ค่าป้ายโครงการ   500  บาท
- ค่านําดืม           3,200  บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 17,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการคัดแยกขยะ
- ค่าป้ายโครงการ                                 500  บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร                        4,800  บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม                4,200  บาท
- ค่าอาหารกลางวัน                            1,400   บาท
- ค่าวัสดุสํานักงานทีใช้ในโครงการ        3,000  บาท   
- ค่าวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการ    3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามมารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูล
ฝอย  เข่ง  ไม้กวาด ผงซักฟอก  โซดาไฟ  คลอรีน กระดาษชําระ ถ้วย
ชาม จาน แก้วนํา นํายาทําความสะอาดเครืองสุขภัณฑ์ ทีถูพืน นํายาถู
พืน นํายากําจัดแมลง ถัง กระทะ ไฟฟ้า  กระติกนําร้อน  ฯลฯ   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 433,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 433,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 433,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม
ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม เป็นเงิน 2,300.-บาท
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นเงิน 3,000.-บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 500
.-บาท
ค่าแฟ้ม ปากกา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นเงิน 1,200.-บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน    3,000 .-บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามมารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพคนพิการตําบลขุนแก้ว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพคน
พิการตําบลขุนแก้ว
ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม เป็นเงิน   2,500.-  บาท
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นเงิน   2,500.-  บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน  500
.- บาท
ค่าแฟ้ม ปากกา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นเงิน 1,500.-บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน    3,000 .-บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามมารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตําบล
ขุนแก้ว

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตําบลขุนแก้ว
กิจกรรมที 1   จัดโครงการอบรมการเพาะเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์
เห็ด ( 2 วัน)
-  ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ  เป็นเงิน  500.- บาท
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม 2 มือ เป็นเงิน  3,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม จํานวน 4 มือ  เป็นเงิน 3,000.-บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เป็นเงิน 10,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 6,000.-บาท

กิจกรรมที 2   จัดโครงการอบรมการทําซูชิ - ทาโกะยากิ ( 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม 1 มือ เป็นเงิน  1,500.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม จํานวน 2 มือ  เป็นเงิน 1,500.-บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เป็นเงิน 5,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,000.-บาท

กิจกรรมที 3   จัดโครงการอบรมการทําขนมเปียะใหญ่ 3 ไส้ ( 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม 1 มือ เป็นเงิน  1,500.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม จํานวน 2 มือ  เป็นเงิน 1,500.-บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เป็นเงิน 5,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,000.-บาท

กิจกรรมที 4   จัดโครงการอบรมการทํายาดมสมุนไพรและตกแต่งฝาจุก
ด้วยดิน ( 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม 1 มือ เป็นเงิน  1,500.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครืองดืม จํานวน 2 มือ  เป็นเงิน 1,500.-บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เป็นเงิน 5,000.- บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,000.-บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามมารถถัวเฉลียได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว
ค่าอาหารกลางวันพร้อมนําดืม เป็นเงิน 2,500.-บาท
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม เป็นเงิน 2,500.-บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 500
.-บาท
ค่าแฟ้ม ปากกา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นเงิน 1,500.-บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน    3,000 .-บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามมารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ(เต้นแอโรบิค) จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างครูหรือผู้ทีมีความรู้ในการสอนเต้นแอโรบิคโดยเทศบาล
จัดให้มีการเต้นแอโรบิคเพือสุขภาพ ชัวโมงละ  300/วัน/คน  
เดือนละไม่เกิน  3,600 บาท/คน    สัปดาห์ละ 3 วัน
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว
1.ค่าอาหาร                เป็นเงิน           108,000      บาท
2.ค่าอาหารวันอบรม   เป็นเงิน                 6,000     บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน                   500     บาท
4.ค่าอาหารว่างและเครืองดืม      เป็นเงิน  16,800     บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร   เป็นเงิน               5,000     บาท
6.ค่าเช่าทีพัก              เ ป็นเงิน                 60,000      บาท
7.ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน   เป็นเงิน    3,000    บาท
8.ค่าจ้างเหมารถ          เป็นเงิน                 90,000      บาท 
9.ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการ   ป็นเงิน                  3,000     บาท
10.ค่าเช่าห้องประชุม    เป็นเงิน                   7,000    บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 580,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิน เช่น วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เป็นค่าตกแต่งสถานที ค่าดอกไม้ธูป
เทียน ค่าตกแต่งประดับเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง (รายละเอียดกิจกรรมตามทีเทศบาลกําหนด)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี  
ณ  วัดประชานาถ (โคกแขก)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ค่าสถานที                                                    30,000  บาท
ค่าลากจูง                                                   120,000  บาท
ค่าเงินรางวัล                                                75,000  บาท
ค่าถ้วยรางวัล                                                30,000  บาท
ค่าเครืองเสียง                                               15,000  บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    20,000  บาท
ค่าใช้จ่ายอืนๆ                                               10,000  บาท
                                                                                         
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าป้ายโครงการ     3,000   บาท
- ค่านําดืม             10,000   บาท
- ค่าเครืองเสียง        5,000  บาท
- ค่าตกแต่งสถานที   5,000  บาท
- ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็ก    30,000  บาท
- ค่าวัสดุอุกรณ์ทีใช้ในโครงการ                  10,000   บาท
- ค่าเต็นท์                7,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ       10,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุใน
พืนทีตําบลขุนแก้ว
- ค่าป้ายโครงการ     3,000   บาท
- ค่านําดืม             10,000   บาท
- ค่าเครืองเสียง        5,000  บาท
- ค่าตกแต่งสถานที   5,000  บาท
- ค่าวัสดุอุกรณ์ทีใช้ในโครงการ                  10,000   บาท
- ค่าเต็นท์                7,000  บาท
- ค่าพิธีสงฆ์             3,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ       10,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
- ค่าป้ายโครงการ        500   บาท
- ค่าเครืองเสียง        3,000   บาท
- ค่าพิธีสงฆ์             3,000  บาท
- ค่าเต๊นท์                1,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอืนๆ         2,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  ณวัด
ประชานาถและวัดสว่างอารมณ์
- ค่าเทียนพรรษา        5,000  บาท
- ค่าตกแต่งรถแห่เทียน  10,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ อืนๆ      5,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลียได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   งบประมาณ  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครือง
มือ  เครืองใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ  เพือให้  สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ฯลฯ 
- ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  งบประมาณ  200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ถนน  สะพาน  ท่อระบาย
นํา  เขือน  ท่อลอด ระบบระบายนําและสิงก่อสร้างอืนๆ  ฯลฯ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  งบประมาณ   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครือง
มือ  เครืองใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ  เพือให้  สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ฯลฯ   
- ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  งบประมาณ   200,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ถนน  สะพาน  ท่อระบายนํา  เขือน  
ท่อลอด  ระบบระบายนําและสิงก่อสร้างอืนๆ  ฯลฯ     
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 7,360,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,360,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล.คลองบางออคร (ต่อเนือง หมู่ที 1) หลัง
บ้านนายคลํา เอียมพินพันธ์

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง เขือนกันดินคสล.เลียบคลองบางออคร
หลังบ้านนายคลํา เอียมพินพันธ์
โดยใช้เข็ม I ขนาด 0.22X0.22 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 มิลระยะ
ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อม
ติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างเขือนกันดิน คสล.เลียบคลองประชานาถ บริเวณบ้านนาย
สนธิ หมู่ที 1 ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 600,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขือนกันดิน คสล. เลียบคลอง
ประชานาถ บริเวณบ้าน นายสนธิ โดยใช้เข็ม I  ขนาด 0.22X0.22
 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 มิล ระยะยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 10
     ลําดับที   6 )

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินค.ส.ล. ทดแทนคลองประชาอุทิศ 1 (ต่อเนือง) 
หมู่ที 2

จํานวน 600,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขือน ค.ส.ล.ทดแทนคลองประชาอุทิศ 1
(ต่อเนือง) หมู่ที 2  โดยใช้เข็ม I  ขนาด 0.22X0.22  เมตร เสริมเหล็ก 
 DB 12 มิล ระยะยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 10
 ลําดับที  5 )

โครงการก่อสร้างเขือนกันดินบริเวณคลองประชานาถ จุดเริมต้นปากซอย
ประชานาถ หมู่ที 1 ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 1,200,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างบริเวณคลองประชานาถ จุดเริมต้น
ปากซอยประชานาถ หมู่ที 1 โดยใช้เข็ม I  ขนาด 0.22X0.22 เมตร 
เสริมเหล็ก DB 12 มิลระยะยาว 200 เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 11
    ลําดับที   7 )

โครงการก่อสร้างเขือนค.ส.ล.บริเวณคลองบางออคร(ต่อเนือง) หมู่ที 1 จํานวน 1,650,000 บาท
เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขือน ค.ส.ล.บริเวณคลองบางออคร ต่อ
เนือง หมู่ที 1 โดยใช้เข็ม I ขนาด 0.22X0.22 เมตร เสริมเหล็ก DB 12
 มิลระยะยาว 275 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้ว
กําหนด 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 9
    ลําดับที   4)
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โครงการก่อสร้างบ่อพักนํา ค.ส.ล. บริเวณชุมชน หุบยายด้วน หมู่ที 2 ตําบล
ขุนแก้ว

จํานวน 250,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างบ่อพักนํา ค.ส.ล.บริเวณชุมชน หุบยาย
ด้วน  
ขนาดกว้าง 1.80X1.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 3.24 ตารางเมตร พร้อมติดตังท่อสูบนําขนาด 6 นิว พร้อม
มอเตอร์ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 9
    ลําดับที   3 )

โครงการก่อสร้างประตูระบายนําค.ส.ล. บริเวณคลองแคแถว สุดเขต เชือม
บางแก้ว หมู่ที 4

จํานวน 800,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายนําค.ส.ล. บริเวณคลองแค
แถว
ขนาด 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
ขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที  8
   ลําดับที   2 )

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. บริเวณ โรงงานเฟรทมีท โพเซสซิง 
จํากัด จนถึง บริเวณหน้าโรงงานคิมสัน รัสโก้ จํากัด หมู่ที 2 ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 1,000,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.บริเวณโรงงาน
เฟรทมีท โพเซสซิง จํากัด จนถึงบริเวณหน้าโรงงานคิมสัน รัสโก้ จํากัด 
ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อม
ติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที  13
   ลําดับที   11 )

โครงการปรับปรุงวางท่อระบายนําบริเวณหอถังประปา คลองประชาอุทิศ 2 
หมู่ที 3 ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 60,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อระบายนําบริเวณหอถัง
ประปา คลองประชาอุทิศ 2 โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศุนย์
กลาง 0.80 เมตร 
ระยะทางยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้ว
กําหนด 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที  13
   ลําดับที  12 )

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน และกําจัดศัตรู
พืช และสัตว์  ปุ๋ย อุปกรณ์เครืองมือ    ตัดแต่งต้นไม้และหญ้า ฯลฯ   
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,232,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  งบประมาณ   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์  เครือง
มือ  เครืองใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ  เพือให้  สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ   ฯลฯ   
- ค่าซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  งบประมาณ   300,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ถนน  สะพาน  ท่อระบายนํา  เขือน  
ท่อลอด  ระบบระบายนําและสิงก่อสร้างอืนๆ  ฯลฯ  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

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 882,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 882,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการวางท่อเมนประปา  (ทดแทน) บริเวณแคแถว ซอย ๒  หมู่ที 4
ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 315,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา บริเวณแคแถว ซอย 2 
โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
 นิว
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 450 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบล
ขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที 18
     ลําดับที  1  )
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โครงการวางท่อเมนประปา  (ทดแทน) บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ถึงสุดเขตตําบลขุนแก้ว หมู่ที 4 ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 315,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา (ทดแทน)บริเวณหน้าโรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์ ถึงสุดเขตตําบลขุนแก้ว  หมู่ที 4 โดยใช้ท่อเหล็กอาบ
สังกะสีคาดนําเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว  พร้อม
อุปกรณ์ ระยะทาง 450 เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้ว
กําหนด พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  หน้าที  19
   ลําดับที   3 )

โครงการวางท่อเมนประปา (ทดแทน) บริเวณปากซอยแคแถว 
ถึงบริเวณบ้านนายหน่อย ชัยชาญพันธ์ 
หมู่ที 4  ตําบลขุนแก้ว

จํานวน 252,000 บาท

เพือดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา (ทดแทน) บริเวณปากซอยแค
แถว 
ถึงบริเวณบ้านนายหน่อย ชัยชาญพันธ์ หมู่ที 4  
โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดนําเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3
 นิว  พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง 360 เมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 เพิมเติม/เปลียนแปลง ฉบับที 3  
หน้าที 19   ลําดับที   4 )

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,993,337 บาท
งบกลาง รวม 13,993,337 บาท
งบกลาง รวม 13,993,337 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 550,044 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      

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,328,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลขุน
แก้ว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028ลงวัน
ที 6มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076
  ลงวันที  5 กรกฎาคม 2561 เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โคงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,892,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลขุน
แก้ว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028ลงวัน
ที 6มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0810.6/ว2076
  ลงวันที  5 กรกฎาคม 2561 เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โคงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028ลงวัน
ที 6มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือสําหรับช่วย
เหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย
อืนๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์หรือกรณีทีมี
ความจําเป็นต้องจ่ายหรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภท
นี              
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0313.4/ 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028ลงวันที 6มิถุนายน2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของตําบลขุนแก้ว 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
.2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 เรืองแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 409,023 บาท
- ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เป็นเงิน
    เพือจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยพิจารณา
    จากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ
    เงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ เศษหนึงส่วนหก
    ของงบประมาณรายรับดังกล่าว  แต่ทังนีต้องไม่เกิน  750,000  บาท
    (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545
    (แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2547 ข้อ 16 (ฉบับที 4) พ.ศ.2549
    (ฉบับที 5) พ.ศ.2550 พ.ศ.2551(ฉบับที 7)และ(ฉบับที 8) 
    พ.ศ.2554
        
    สูตรการคํานวณ 
(รายรับจริงปี 2560 - เงินอุดหนุนปี 2560) X 0.00167
  68,168,387.40 - 15,873,594)  =  59,294,793.40
   
    59294793.40 X 0.00167  =  99,022.30
    
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลขุนแก้ว
    เป็นเงิน    310,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
    เทศบาลตําบลขุนแก้ว ตามข้อตกลงการดําเนินงานและบริหารจัด
    ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที ระหว่างสํานักงาน
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลตําบลขุนแก้ว 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 หน้าที 95 
ลําดับที 1)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา หรือ พนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างรับราชการ     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,211,270 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนท้องถิน (กบท.)
เพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  เงินช่วยเหลือพิเศษ
บําเหน็จตกทอด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2025 
ลงวันที 20  มิถุนายน 2549 โดยให้เทศบาลตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับ  ทังนี มิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้
เงินทีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย
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