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พื้นที่ 10.80 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,828 คน
ชาย 3,775 คน

หญิง 4,053 คน

ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลขุนแกว
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขุนแกว

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลขุนแกว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลขุนแกวอีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลขุนแกวจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 124,161,514.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 55,148,183.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 24,285,135.33 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 835,300.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 32 โครงการ รวม 13,069,807.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 73,784,626.38 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 25,268,142.72 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,943,783.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 567,363.91 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 2,510,760.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 200,528.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 26,967,661.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,326,387.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 41,583,502.37 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 10,903,403.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,541,082.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,349,452.37 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,415,245.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,374,320.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท



(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,105,110.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 20,840,085.94 24,280,000.00 28,700,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 4,701,543.76 2,083,500.00 2,028,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 746,593.22 550,000.00 800,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,001,640.00 3,540,000.00 3,020,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 77,809.20 170,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 29,367,672.12 30,623,500.00 34,568,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 26,050,056.64 29,940,000.00 29,432,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,050,056.64 29,940,000.00 29,432,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,962,313.00 16,000,000.00 16,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,962,313.00 16,000,000.00 16,000,000.00
รวม 71,380,041.76 76,563,500.00 80,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 12,430,743.00 13,993,337.00 14,566,312.00

งบบุคลากร 20,367,188.00 25,163,546.00 25,835,896.00

งบดําเนินงาน 12,368,950.88 16,648,748.00 19,813,950.00

งบลงทุน 976,197.00 19,031,518.00 18,398,900.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 1,457,520.00 1,512,000.00 1,384,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,600,598.88 76,369,149.00 79,999,058.00

รวม 47,600,598.88 76,369,149.00 79,999,058.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลขุนแกว

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลขุนแก้ว

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,465,276

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,366,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,242,810

แผนงานสาธารณสุข 6,050,254

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 594,640

แผนงานเคหะและชุมชน 10,136,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 604,750

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 420,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,364,000

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,138,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,566,312

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 79,999,058



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 9,882,996 471,360 3,857,020 14,211,376

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,810,996 471,360 3,857,020 11,139,376

งบดําเนินงาน 4,179,000 148,000 750,000 5,077,000

    ค่าตอบแทน 600,000 68,000 210,000 878,000

    ค่าใช้สอย 2,135,000 80,000 150,000 2,365,000

    ค่าวัสดุ 514,000 0 350,000 864,000

    ค่าสาธารณูปโภค 930,000 0 40,000 970,000

งบลงทุน 3,084,800 0 92,100 3,176,900

    ค่าครุภัณฑ์ 79,800 0 92,100 171,900

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,005,000 0 0 3,005,000

                                             รวม 17,146,796 619,360 4,699,120 22,465,276

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบบุคลากร 2,051,820 0 2,051,820

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,051,820 0 2,051,820

งบดําเนินงาน 355,000 660,000 1,015,000

    ค่าตอบแทน 110,000 0 110,000

    ค่าใช้สอย 245,000 340,000 585,000

    ค่าวัสดุ 0 320,000 320,000

งบลงทุน 0 300,000 300,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 300,000 300,000

                                             รวม 2,406,820 960,000 3,366,820
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 623,280 0 623,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 623,280 0 623,280

งบดําเนินงาน 245,000 1,070,530 1,315,530

    ค่าตอบแทน 55,000 0 55,000

    ค่าใช้สอย 70,000 369,200 439,200

    ค่าวัสดุ 120,000 701,330 821,330

งบเงินอุดหนุน 0 1,304,000 1,304,000

    เงินอุดหนุน 0 1,304,000 1,304,000

                                             รวม 868,280 2,374,530 3,242,810



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 4,712,004 0 4,712,004

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,712,004 0 4,712,004

งบดําเนินงาน 1,220,000 38,250 1,258,250

    ค่าตอบแทน 180,000 0 180,000

    ค่าใช้สอย 280,000 38,250 318,250

    ค่าวัสดุ 760,000 0 760,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

    เงินอุดหนุน 0 80,000 80,000

                                             รวม 5,932,004 118,250 6,050,254
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 554,640 554,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 554,640 554,640

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

                                             รวม 594,640 594,640



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 3,682,776 0 3,682,776

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,682,776 0 3,682,776

งบดําเนินงาน 3,870,000 2,583,420 6,453,420

    ค่าตอบแทน 270,000 0 270,000

    ค่าใช้สอย 2,550,000 2,533,420 5,083,420

    ค่าวัสดุ 1,050,000 50,000 1,100,000

                                             รวม 7,552,776 2,583,420 10,136,196
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 604,750 604,750

    ค่าใช้สอย 604,750 604,750

                                             รวม 604,750 604,750
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000

    ค่าใช้สอย 420,000 420,000

                                             รวม 420,000 420,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 300,000 300,000

งบลงทุน 14,064,000 14,064,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,064,000 14,064,000

                                             รวม 14,364,000 14,364,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 3,280,000 3,280,000

    ค่าใช้สอย 380,000 380,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,800,000 2,800,000

งบลงทุน 858,000 858,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 858,000 858,000

                                             รวม 4,138,000 4,138,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,566,312 14,566,312

    งบกลาง 14,566,312 14,566,312

                                             รวม 14,566,312 14,566,312



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 22,465,276

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,366,820

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 3,242,810

แผนงานสาธารณสุข 6,050,254

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 594,640

แผนงานเคหะและชุมชน 10,136,196

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 604,750

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 420,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,364,000

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 4,138,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,566,312

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 79,999,058

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลขุนแก้ว และโดยอนุมัติของผู้วา
ราชการจังหวัดนครปฐม

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 79,999,058 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 79,999,058 
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลขุนแก้วปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล
ตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลขุนแก้วมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายสมศักดิ์  เอี่ยมพินพันธ์)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลขุนแก้ว

เห็นชอบ

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

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอ นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 18,776,740.41 15,843,574.10 17,350,528.49 21,000,000.00 19.05 % 25,000,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 170,863.00 161,673.00 284,374.45 180,000.00 66.67 % 300,000.00
     ภาษีป้าย 455,708.00 980,433.00 1,322,943.00 1,300,000.00 7.69 % 1,400,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 1,512,500.00 1,612,000.00 1,882,240.00 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 20,915,811.41 18,597,680.10 20,840,085.94 24,280,000.00 28,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,142.80 3,104.00 3,860.60 3,500.00 42.86 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 11,227.30 52,536.15 37,953.00 52,000.00 -3.85 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,552,180.00 1,494,230.00 1,496,360.00 1,580,000.00 -5.06 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 2,631,753.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,380.00 2,450.00 1,160.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 6,860.00 5,600.00 19,982.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 25,900.00 44,600.00 25,300.00 25,000.00 20.00 % 30,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 383,521.00 39,333.00 261,315.16 150,000.00 66.67 % 250,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

186,900.00 210,250.00 222,700.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 700.00 1,020.00 1,160.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,171,811.10 1,853,123.15 4,701,543.76 2,083,500.00 2,028,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 583,376.43 675,919.32 746,593.22 550,000.00 45.45 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 583,376.43 675,919.32 746,593.22 550,000.00 800,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,332,650.00 2,979,186.00 2,983,140.00 3,520,000.00 -14.77 % 3,000,000.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 21,000.00 13,500.00 18,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,353,650.00 2,992,686.00 3,001,640.00 3,540,000.00 3,020,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 45,600.00 159,200.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 22,158.05 9,971.67 77,809.20 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,758.05 169,171.67 77,809.20 170,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 584,730.63 809,148.77 807,104.91 700,000.00 14.29 % 800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,891,428.33 8,368,750.25 9,256,064.54 8,300,000.00 10.84 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,008,035.15 5,274,188.26 5,980,361.71 5,200,000.00 15.38 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 477,263.68 379,551.36 491,657.48 420,000.00 19.05 % 500,000.00
     ภาษีสุรา 1,565,551.94 1,608,371.59 0.00 1,600,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,367,515.11 3,875,986.28 6,260,663.28 3,600,000.00 66.67 % 6,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 34,082.86 68,313.31 47,371.78 58,000.00 6.90 % 62,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 61,729.77 58,048.34 56,730.94 61,000.00 14.75 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,294,459.00 7,144,369.00 3,150,102.00 10,000,000.00 -32.00 % 6,800,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล 0.00 10.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 27,284,796.47 27,586,737.16 26,050,056.64 29,940,000.00 29,432,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

5,907,062.00 15,873,594.00 15,962,313.00 16,000,000.00 0.00 % 16,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,907,062.00 15,873,594.00 15,962,313.00 16,000,000.00 16,000,000.00
รวมทุกหมวด 60,284,265.46 67,748,911.40 71,380,041.76 76,563,500.00 80,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว

อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 80,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 28,700,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 25,000,000 บาท

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 300,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 1,400,000 บาท

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 2,000,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,028,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 20,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 800,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 800,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,020,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 3,000,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 30/8/2562  13:47:20 หน้า : 1/2



หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,432,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 800,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,200,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 62,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 6,800,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 16,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 756,000 756,000 0 % 756,000

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 240,000 240,000 0 % 240,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 240,000 240,000 0 % 240,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,555,200 1,555,200 1,620,000 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,848,320 3,072,000 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,263,799 2,477,399 2,769,522 2,891,400 32.92 % 3,843,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 75,390 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 132,200 181,550 203,952 204,000 8.82 % 222,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,967,332 2,245,394 2,123,018 2,555,784 -4.27 % 2,446,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว
อําเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 169,775 173,265 205,504 245,100 -12.2 % 215,196

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,608,496 5,161,608 5,385,996 5,980,284 6,810,996
รวมงบบุคลากร 7,456,816 8,009,928 8,457,996 9,052,284 9,882,996

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 200,000 50 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 84,450 78,000 106,000 138,000 66.67 % 230,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 87,754.25 62,000 85,743.5 63,200 -5.06 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 172,204.25 140,000 191,743.5 411,200 600,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 294,764.88 56,728 47,392.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 250,000 -60 % 100,000

คาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสิน 0 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 273,626 43,485 1,400 290,000 44.83 % 420,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่

0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของชาติ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
อบรมให้ความรู้  ปลูกจิตสํานึก ตอต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

0 0 0 25,000 0 % 25,000

คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 238,294.2 203,100 276,103 250,000 -20 % 200,000

คาใช้จายในการปรับปรุงเว็บไซตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร  แผนสามปี  แผนชุมชน

0 14,682 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

0 0 199,687 200,000 50 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว     

0 10,409 0 0 0 % 0

โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในพรบ
.ข้อมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
แกบุคลากร

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 42,030.84 79,513.69 100,052.84 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 848,715.92 407,917.69 624,635.34 1,285,000 2,135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 159,796 187,762 270,732.5 298,000 -32.89 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,798 19,206 24,468 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 20,000 -30 % 14,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,257 42,000 3,000 20,000 50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 161,663.8 118,078.1 139,770.2 150,000 0 % 150,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 26,770 0 17,556 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 108,129 89,818 67,382 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 514,413.8 456,864.1 522,908.7 588,000 514,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 441,615.02 519,399.69 539,190.82 800,000 0 % 800,000

คาบริการโทรศัพท 3,138.45 1,730.19 1,830.77 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 96,515.76 101,778.4 101,356.2 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 541,269.23 622,908.28 642,377.79 930,000 930,000
รวมงบดําเนินงาน 2,076,603.2 1,627,690.07 1,981,665.33 3,214,200 4,179,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ 89,999.99 0 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า 0 0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 0 0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 
บีทียู  จํานวน 6 เครื่อง

0 0 0 102,000 -100 % 0

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ชุด 0 0 0 0 100 % 18,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0 0 6,848 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 6,955 0 0 % 0
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จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

0 0 0 200,000 -100 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 35,000 0 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 3  ลิ้นชัก 0 0 0 0 100 % 4,000

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 7,900 -100 % 0

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด 0 0 14,445 0 0 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงค
0 39,000 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 9,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,300

จัดซื้อโทรทัศน LED TV 0 0 0 18,700 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อมานปรับแสงชนิดทึบแสงพร้อมติดตั้ง 0 0 0 77,822 -100 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 9,980 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   15,000 16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค   17,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,300 7,900 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 3,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
0 8,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อคอมพิวเตอร 0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 0 0 0 6,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 1,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 20,355 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 206,634.99 71,300 50,248 513,622 79,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค ค.ส
.ล.

0 0 0 0 100 % 2,900,000

โครงการปรับปรุงห้องทํางานนายกฯและ
ห้องรองนายก

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องทํางานอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลขุนแก้ว (สํานัก
งานเทศบาลตําบลขุนแก้วชั่วคราว)

0 0 0 300,000 -100 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มประตูเมืองเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10

0 0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาซอมแซมรั้วศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ( อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว ) หมูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 105,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 920,000 3,005,000
รวมงบลงทุน 206,634.99 71,300 50,248 1,433,622 3,084,800

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,175.92 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,175.92 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,175.92 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 9,760,230.11 9,708,918.07 10,489,909.33 13,720,106 17,146,796
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 37,040 0 142,760 258,000 3.4 % 266,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 180,000 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 110,320 196,692 4.02 % 204,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 217,040 0 253,080 454,692 471,360
รวมงบบุคลากร 217,040 0 253,080 454,692 471,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 33.33 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,000 68,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,120 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 432 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตร  แผนสามปี  แผนชุมชน    

9,664 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,664 0 2,552 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 9,664 0 2,552 136,000 148,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 226,704 0 255,632 590,692 619,360
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,696,385 2,026,580 2,143,435 2,326,090 22.76 % 2,855,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 60,293 67,200 56,000 67,200 53.57 % 103,200

เงินประจําตําแหนง 87,293 103,200 92,000 103,200 -34.88 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 824,040 563,542 570,480 863,520 -10.7 % 771,120
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 38,000 36,000 72,000 -16.67 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,716,011 2,798,522 2,897,915 3,432,010 3,857,020
รวมงบบุคลากร 2,716,011 2,798,522 2,897,915 3,432,010 3,857,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 101,400 90,000 68,300 102,000 -1.96 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,686.5 10,686.5 8,014.75 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 112,086.5 100,686.5 76,314.75 197,000 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,253 4,428 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
การชําระภาษีของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 74,276 59,760 64,388 170,000 -52.94 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลขุนแก้ว

0 0 500,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,099 6,141.65 56,013 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 97,628 70,329.65 620,401 240,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 166,171.5 200,113 85,577 300,000 -66.67 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 29,000 70,361.2 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 58,980 89,122 87,910 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 225,151.5 318,235 243,848.2 520,000 350,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 38,479 20,665 13,358 40,000 0 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 38,479 20,665 13,358 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 473,345 509,916.15 953,921.95 997,000 750,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 98,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 6,955 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 55,300 -100 % 0
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานพับ  ๒  ประตู 
0 13,696 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด 
0 0 19,260 0 0 % 0

โต๊ะและเก้าอี้สํานักงาน 
0 0 3,638 0 0 % 0

รถเข็นเก็บแบบ ขนาดกระดาษ A 1 0 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0 0 0 112,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 19,300 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 9,400 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   30,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับสํานัก
งาน 0 16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรื สําหรับ
ประมวลผล แบบที่2

0 29,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 21,900 0 0 0 0 % 0
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
0 7,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
ขาวดําสําหรับกระดาษ A3 

0 53,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 6,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
0 5,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น

0 0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 0 100 % 44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแครสั้น จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1  (27 
หน้า/ นาที) จํานวน  3  เครื่อง

0 0 0 29,700 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  (จัดหา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )

0 0 0 0 100 % 12,600
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 
1 เครื่อง (จัดหาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร )

0 0 0 6,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 2,500 0 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 15,975 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 171,875 125,196 49,153 281,200 92,100
รวมงบลงทุน 171,875 125,196 49,153 281,200 92,100

รวมงานบริหารงานคลัง 3,361,231 3,433,634.15 3,900,989.95 4,710,210 4,699,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,348,165.11 13,142,552.22 14,646,531.28 19,021,008 22,465,276

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 388,497 395,973 289,040 280,785 98.49 % 557,340

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 946,080 958,495 953,180 1,319,160 1.92 % 1,344,480

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 144,000 143,285 137,180 158,520 -5.37 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,478,577 1,497,753 1,379,400 1,758,465 2,051,820
รวมงบบุคลากร 1,478,577 1,497,753 1,379,400 1,758,465 2,051,820
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 7,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 6,197.6 17,822 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 0 0 62,000 -35.48 % 40,000

คาใช้จายตามโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนกิจกรรม อปพร.

0 9,360 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

8,782 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการดําเนินงานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

0 0 5,064 50,000 -80 % 10,000
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,464 100,000 0 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 116,420 5,424 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

0 0 24,659 30,000 0 % 30,000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

0 0 0 35,000 -28.57 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 125,202 28,481.6 52,009 347,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 125,202 28,481.6 52,009 457,000 355,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,603,779 1,526,234.6 1,431,409 2,215,465 2,406,820
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 30,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุของถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 4,754 5,000 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 37,890 197,371.2 192,211.3 480,000 -37.5 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 37,890 197,371.2 226,965.3 515,000 340,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,750 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 9,724 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 122,792.8 242,118.24 124,756.3 140,000 7.14 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000 54,000 35,200 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 51,600 0 40,000 25 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 182,792.8 362,192.24 159,956.3 280,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 220,682.8 559,563.44 386,921.6 795,000 660,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานพับ  ๒  ประตู 0 6,848 0 0 0 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
ปัมน้ํา

0 17,815.5 0 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่อง
ปัมน้ํา(ชนิดมีลูกลอย)

0 11,984 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ  0 0 84,000 0 0 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ 0 0 110,000 0 0 % 0
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เครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ 
0 120,000 0 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบทุนลอยบนผิวน้ํา 0 0 0 0 100 % 300,000

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห 
3 ชั้น พร้อมข้อตอสวมเร็วชนิดทองเหลือง 
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 10 
เส้น

0 0 0 100,000 -100 % 0

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห 
3 ชั้น พร้อมข้อตอสวมเร็วชนิดทองเหลือง 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 10 
เส้น

0 0 0 150,000 -100 % 0

จัดซื้อหมวกดับเพลิง จํานวน 3 ใบ 0 0 43,500 0 0 % 0

ชุดผจญเพลิงสําหรับดับเพลิงในอาคาร 0 250,000 0 0 0 % 0

สายทอดูดน้ําพร้อมข้อตอทองเหลือง   
0 37,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดน้ําดับเพลิงเอนกประสงค  
0 20,000 0 0 0 % 0

หัวฉีดสายสงน้ําดับเพลิงอเนกประสงค 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   15,000 16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ้ค   17,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 7,300 7,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 3,000 2,800 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑอื่น

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้ง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระจกโค้งจํานวน 
18 ชุด

0 0 0 180,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 55,420 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 97,720 490,347.5 237,500 530,000 300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 0 0 0 4,999,318 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 4,999,318 0
รวมงบลงทุน 97,720 490,347.5 237,500 5,529,318 300,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 318,402.8 1,049,910.94 624,421.6 6,324,318 960,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,922,181.8 2,576,145.54 2,055,830.6 8,539,783 3,366,820

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 120,480 194,640 4.44 % 203,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 216,000 348,000 319,700 23.87 % 396,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 22,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 252,000 490,480 538,340 623,280
รวมงบบุคลากร 0 252,000 490,480 538,340 623,280
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 35,000 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 27,836 20,000 150 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 27,836 40,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,268 34,118 19,969 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,601 5,709 21,616 28,000 7.14 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 8,170 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 0 37,064 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 46,869 39,827 86,819 118,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 46,869 39,827 114,655 193,000 245,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 239,999.97 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 239,999.97 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 239,999.97 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 286,868.97 291,827 605,135 751,340 868,280
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมขอความชวยเหลือเมื่อเด็กติด
อยูในรถ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

0 0 1,182 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
เบื้องต้น

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการลาวาจําลอง 0 0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวันสําคัญ ประจําปีการศึกษา 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันแหงความภาคภูมิใจ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ  0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

112,800 148,660 217,694 310,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 0 100 % 68,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 0 100 % 45,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 0 100 % 196,000

โครงการสัตวน้ํานาเลี้ยง 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการหนูน้อยสูโลกกว้าง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการหิมะจําลอง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการแหเทียนพรรษา  10,232 0 0 0 0 % 0

โครงการไหว้ครู 932 800 1,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 123,964 149,460 219,876 355,000 369,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) 720,515.7 715,196.72 687,786.26 762,648 -8.04 % 701,330

รวมค่าวัสดุ 720,515.7 715,196.72 687,786.26 762,648 701,330
รวมงบดําเนินงาน 844,479.7 864,656.72 907,662.26 1,117,648 1,070,530

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 13,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 14,900 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   15,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 14,600 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 61,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 61,000 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,569,260 1,542,000 1,457,520 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา 0 0 0 1,432,000 -8.94 % 1,304,000

รวมเงินอุดหนุน 1,569,260 1,542,000 1,457,520 1,432,000 1,304,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,569,260 1,542,000 1,457,520 1,432,000 1,304,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,474,739.7 2,406,656.72 2,365,182.26 2,549,648 2,374,530
รวมแผนงานการศึกษา 2,761,608.67 2,698,483.72 2,970,317.26 3,300,988 3,242,810

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 621,370 638,220 679,080 855,379 77.04 % 1,514,400

เงินประจําตําแหนง 49,500 60,000 60,000 78,000 46.15 % 114,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 211,580 216,420 227,340 240,480 4.84 % 252,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,968,702 1,778,854 2,185,704 2,892,360 -12.11 % 2,542,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 265,303 214,155 249,623 321,240 -9.95 % 289,284

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,116,455 2,907,649 3,401,747 4,387,459 4,712,004
รวมงบบุคลากร 3,116,455 2,907,649 3,401,747 4,387,459 4,712,004
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 36,500 42,000 38,500 52,000 15.38 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 8,000 25 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 36,500 42,000 38,500 170,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,100 11,700 16,546.96 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,320 7,800 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,202.8 156,851.04 260,767.96 240,000 -16.67 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 39,622.8 176,351.04 277,314.92 320,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,261.6 17,116 45,786 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 67,330 95,663 115,020 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 293,390 357,708.7 429,433.9 450,000 -11.11 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 65,276 96,000 184,200 124,500 -3.61 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,562 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเครื่องแตงกาย 6,635 19,205 28,300 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร 5,180 0 10,240 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 447,634.6 585,692.7 812,979.9 794,500 760,000
รวมงบดําเนินงาน 523,757.4 804,043.74 1,128,794.82 1,284,500 1,220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า 0 0 0 23,000 -100 % 0

โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอลชนิดขาว - ดํา ชนิดความเร็ว 20 
แผนตอนาที

0 0 75,000 0 0 % 0

โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 27,285 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 0 0 6,206 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน 0 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เหล็กชนิด  2 บาน   
0 0 9,630 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือไฟเบอร 0 0 0 16,000 -100 % 0

รถจักรยานยนต
0 99,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน   
0 0 118,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต  30,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนยา 0 0 0 16,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  58,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้
0 0 20,400 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 29,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
0 0 19,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 8,900 0 0 % 0

ตู้รองรับขยะอันตราย
0 0 54,400 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   
0 32,000 16,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Mulifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี

0 0 17,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 0 0 7,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 
0 7,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
0 5,600 2,800 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 294,241.44 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 382,241.44 144,500 382,521 116,800 0
รวมงบลงทุน 382,241.44 144,500 382,521 116,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,022,453.84 3,856,192.74 4,913,062.82 5,788,759 5,932,004
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

0 0 3,232 23,000 -1.09 % 22,750

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก 0 24,582 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดตอเชิง
รุก   

9,206 0 0 0 0 % 0
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสงเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 0 100 % 15,500

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

0 0 0 18,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,206 24,582 3,232 171,500 38,250
รวมงบดําเนินงาน 9,206 24,582 3,232 181,500 38,250

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 0 28,000 -7.14 % 26,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ

0 0 0 26,000 0 % 26,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

0 0 0 26,000 7.69 % 28,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 80,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 39,206 24,582 3,232 261,500 118,250
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,061,659.84 3,880,774.74 4,916,294.82 6,050,259 6,050,254

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 270,960 277,020 296,760 317,520 3.85 % 329,760

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 198,720 203,760 209,880 218,280 3.02 % 224,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 469,680 480,780 506,640 535,800 554,640
รวมงบบุคลากร 469,680 480,780 506,640 535,800 554,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 300 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000 40,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 469,680 480,780 506,640 555,800 594,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 469,680 480,780 506,640 555,800 594,640

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 803,140 829,020 1,148,570 835,081 109 % 1,745,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 74,700 85,200 101,700 103,200 0 % 103,200

คาจ้างลูกจ้างประจํา 207,520 212,700 223,620 236,640 4.87 % 248,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,088,969 1,089,433 1,290,280 1,505,200 -8.08 % 1,383,600
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 136,257 131,632 148,560 190,800 -29.07 % 135,336

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,377,786 2,415,185 2,979,930 2,938,121 3,682,776
รวมงบบุคลากร 2,377,786 2,415,185 2,979,930 2,938,121 3,682,776

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 32,600 55,200 54,600 100,000 0 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,861 47,114.75 43,914.75 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 60,461 102,314.75 98,514.75 270,000 270,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,670 11,775.97 38,560.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 964,700 117.68 % 2,100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,888 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,555 144,910.6 121,789.5 615,000 -34.96 % 400,000

รวมค่าใช้สอย 48,225 156,686.57 169,238 1,629,700 2,550,000

วันที่พิมพ : 30/8/2562  13:47:54 หน้า : 33/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 21,138 20,050 30,956 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 206,340.87 229,901.9 314,681 250,000 20 % 300,000

วัสดุกอสร้าง 138,560.63 311,585.12 213,830 500,000 -20 % 400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,050 13,540 10,600 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 113,874 189,200.3 95,469.9 160,000 -6.25 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,900 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร 29,772 84,606 44,112 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 512,635.5 848,883.32 709,648.9 1,100,000 1,050,000
รวมงบดําเนินงาน 621,321.5 1,107,884.64 977,401.65 2,999,700 3,870,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร
0 55,640 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพดีดไฟฟ้า
0 21,935 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กชนิด  2 บาน   
0 0 24,075 0 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต
0 49,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขงใช้เครื่อง
ยนตดีเซล

0 0 0 95,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําพญานาค แบบมอเตอร
ไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า

0 0 0 600,000 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องคอริ่ง เจาะคอนกรีต
0 0 25,000 0 0 % 0

ชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต (Molds) 
0 0 10,000 0 0 % 0

ชุดเจาะทดสอบชั้นวัสดุ 
0 0 5,000 0 0 % 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 0 0 18,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

เครื่องตัดทอ (Pipe Saw)
0 0 39,500 0 0 % 0

เครื่องตัดไฟเบอร
0 0 2,800 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องยอยอเนกประสงค 0 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซื้อเลื่อยโซยนต 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดซื้อสวานไขควงไร้สาย
0 0 8,600 0 0 % 0
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ชุดเชื่อมสนาม LPG
0 0 25,000 0 0 % 0

ตู้เชื่อมหูหิ้วอินเวอรเตอร
0 0 5,900 0 0 % 0

ประแจจับแป๊บแบบขาคู ขนาด 3 นิ้ว 0 0 17,000 0 0 % 0

ประแจจับแป๊บแบบขาคู ขนาด 4 นิ้ว 0 0 25,000 0 0 % 0

ประแจจับแป๊บแบบโซ ขนาด 6 นิ้ว 0 0 44,000 0 0 % 0

เลื่อยวงเดือน
0 0 6,900 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาว
เทียม  แบบพกพา   0 24,877.5 0 0 0 % 0

จัดซื้อเทปวัดระยะทางสแตนเลส 0 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร   
0 32,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
0 5,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร    0 15,800 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 21,460 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,460 205,352.5 256,775 802,000 0
รวมงบลงทุน 21,460 205,352.5 256,775 802,000 0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,020,567.5 3,728,422.14 4,214,106.65 6,739,821 7,552,776
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บริเวณ
สะพานคลองประชาอุทิศ 1  หมูที่ 2

0 0 0 31,756 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ํา 
บริเวณสะพานคลองประชานาถ  หมูที่ 1

0 0 0 16,781 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 48,537 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,537 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 48,537 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อพวงข้างสําหรับติดตั้งรถจักรยานยนต 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 20,000 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 1,664,230 1,588,480 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 2,365,832.45 2,500,000 0 % 2,500,000

โครงการรณรงคสงเสริมสิ่งแวดล้อมนาอยู  675 3,540 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมสิ่งแวดล้อมนาอยู  
(Big cleaning day)

0 0 3,432 3,700 -2.16 % 3,620

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 0 0 0 24,000 24.17 % 29,800

โครงการสงเสริมการคัดแยกและใช้
ประโยชนจากขยะมูลฝอย

19,450 49,184 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,684,355 1,641,204 2,369,264.45 2,527,700 2,533,420
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,621 4,980 11,679 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 6,621 4,980 11,679 70,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,690,976 1,646,184 2,380,943.45 2,597,700 2,583,420
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ
0 2,380,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรถเข็นปูน 0 0 0 4,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,380,000 0 4,600 0
รวมงบลงทุน 0 2,380,000 0 4,600 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,690,976 4,026,184 2,380,943.45 2,602,300 2,583,420
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําไฟฟ้า (ไดโว) ขนาดทอ
ไมน้อยกวา 2 นิ้ว

0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําไฟฟ้า (ไดโว) ขนาดทอ
ไมน้อยกวา 2.5  นิ้ว

0 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อมอเตอรไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 152,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 152,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 152,000 0
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,711,543.5 7,754,606.14 6,595,050.1 9,562,658 10,136,196
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 43,200 39,600 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 0 100 % 12,500

โครงการเผยแพรความรู้ด้านกฎหมายและ
สิทธิประโยชนของผู้พิการ

0 0 0 0 100 % 12,500

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคน
พิการตําบลขุนแก้ว   0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
สงเสริมอาชีพของกลุมอาชีพตําบลขุนแก้ว

45,184.5 91,934 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
สงเสริมอาชีพของกลุมอาชีพตําบลขุนแก้ว   
 

0 0 64,443 60,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว

109,514 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว   0 95,732 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้แกประชาชนตําบลขุนแก้ว

0 0 0 0 100 % 44,050

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

0 0 0 20,000 550 % 130,000

โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 350,000

โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

0 0 39,600 43,200 0 % 43,200

โครงการสตรีไทยหวงใยสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 12,500

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลขุนแก้ว

0 0 120,182 34,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 197,898.5 227,266 224,225 187,700 604,750
รวมงบดําเนินงาน 197,898.5 227,266 224,225 187,700 604,750

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 197,898.5 227,266 224,225 187,700 604,750
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 197,898.5 227,266 224,225 187,700 604,750
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อม
ติดตั้ง

0 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 200,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 200,000 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น     

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี 0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการจัดการแขงขันเรือยาวประเพณี 237,165 32,532 0 0 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 78,348 0 0 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
0 0 9,156 60,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 39,031 33,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล
0 4,885 0 10,000 -100 % 0

โครงการแหเทียนพรรษา 0 6,432 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 354,544 77,249 9,156 140,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 354,544 77,249 9,156 140,000 420,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 354,544 77,249 9,156 140,000 420,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 354,544 77,249 9,156 340,000 420,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 50,000 0
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 94,527 71,845.76 45,885.06 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 94,527 71,845.76 45,885.06 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 94,527 71,845.76 45,885.06 300,000 300,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเครื่องตบดิน 20,865 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดถนน 29,960 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า 45,475 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อสวานไฟฟ้า 7,169 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑโรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า 5,457 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 108,926 0 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 โครงการปรับปรุงวางทอระบายน้ําบริเวณ
หอถังประปา คลองประชาอุทิศ 2 หมูที่ 3 
ตําบลขุนแก้ว 

0 0 0 60,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลอง
บางออคร (ตอเนื่อง หมูที่ 1) หลังบ้านนาย
คล้ํา เอี่ยมพินพันธ

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบ
คลองประชานาถ บริเวณบ้านนายสนธิ หมู
ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว

0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดินค.ส.ล. ทด
แทนคลองประชาอุทิศ 1 (ตอเนื่อง) หมูที่ 2 0 0 0 600,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคลอง
ประชานาถ จุดเริ่มต้นปากซอยประชานาถ 
หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างเขื่อนค.ส.ล.บริเวณคลอง
บางออคร(ตอเนื่อง) หมูที่ 1 
 
 

0 0 0 1,650,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างบอพักน้ํา ค.ส.ล. บริเวณ
ชุมชน หุบยายด้วน หมูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
 

0 0 0 250,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างประตูระบายน้ําค.ส.ล. 
บริเวณคลองแคแถว สุดเขต เชื่อมบางแก้ว 
หมูที่ 4 

0 0 0 52,241 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณ โรงงานเฟรทมีท โพเซสซิ่ง จํากัด 
จนถึง บริเวณหน้าโรงงานคิมสัน รัสโก้ 
จํากัด หมูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างขยายถนน ค.ส.ล. (ตอ
เนื่อง) โค้งหรอย หมูที่ 2  ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 218,000

โครงการกอสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลอง
บางออคร (ตอเนื่อง) หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,930,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (ทด
แทน) บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 หมูที่ 2 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,775,000

โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. คลอง
ขุนแก้วตอเนื่องบริเวณหน้าบ้านนายไพฑูรย 
 อินพาเพียร หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,030,000
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โครงการกอสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิส) หมูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,400,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอย
ขุนแก้ว 11 (หมอนวดดี) หมูที่ 2 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 109,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจัน 
ตอเนื่อง หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 540,000

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแค
แถว ซอย 7 (ตอเนื่อง) หมูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยตะวันแดง  (ตอเนื่อง)  หมูที่ ๑  ตําบล
ขุนแก้ว  อําเภอนครชัยศรี  

822,880 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าไดเทคดีส  (ตอเนื่อง)  หมูที่ ๔  
ตําบลขุนแก้ว  อําเภอนครชัยศรี

588,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยางพาราแอ
สฟัลทติกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 
(เทพประทานพร) หมูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 641,000
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โครงการกอสร้างทางเดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณถนนเลียบคลองประชาอุทิศ 2 
หมูที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,155,000

โครงการกอสร้างทางเท้าบริเวณซอยขุนแก้ว 
9 (คลองประชาอุทิศ 1) หมูที่ 2 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 970,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใหญพริ้ง หมูที่ 3 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,213,000

โครงการจ้างเหมาขยายถนนค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแตหน้าบ้านนายสุเทพ ทรัพยมั่นคง ถึง
บริเวณสุดเขตตําบลขุนแก้ว หมูที่ 4 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 352,000

โครงการซอมแซมผิวจราจรโดยใช้พาราแอ
สฟัลทติกคอนกรีต บริเวณปากซอย 13/1 
(ทางลอด บางออคร) หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 129,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง (Hiyh Mast) 
บริเวณซอยแคแถว หมูที่ 4 

0 0 0 1,200,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง (Hiyh Mast) 
บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 8 หมูที่ 4

0 0 0 480,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงสันเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
คลองประชานาถ (ประตูระบายน้ําถึงริม
ถนนสายเลียบแมน้ํา) หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 211,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทดแทน) 
บริเวณซอยแคแถว 7 หมูที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 1,337,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.(ตอเนื่อง) 
บริเวณซอยตะวันแดง ข้างโรงงานโรจน
ไพบูลย หมูที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 694,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณ
ซอยตะวันแดง ข้างโรงงานโรจนไพบูลย 
หมูที่ 1

0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการเสริมเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณ
คลองบางออคร(ฝังบ้านกํานัน) หมูที่ 1

0 0 0 420,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,410,880 0 0 9,212,241 14,064,000
รวมงบลงทุน 1,519,806 0 0 9,212,241 14,064,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,614,333 71,845.76 45,885.06 9,512,241 14,364,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,614,333 71,845.76 45,885.06 9,562,241 14,364,000
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 33,625.65 78,064.5 73,225 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 33,625.65 78,064.5 73,225 110,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 33,625.65 78,064.5 73,225 110,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 33,625.65 78,064.5 73,225 110,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 33,625.65 78,064.5 73,225 110,000 50,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 164,308.39 403,173.6 135,091.61 550,000 -30.91 % 380,000

รวมค่าใช้สอย 164,308.39 403,173.6 135,091.61 550,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 66,048.27 0 31,588 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 66,048.27 0 31,588 100,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 2,810,751.39 2,619,495.75 2,960,021.15 3,290,000 -14.89 % 2,800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,810,751.39 2,619,495.75 2,960,021.15 3,290,000 2,800,000
รวมงบดําเนินงาน 3,041,108.05 3,022,669.35 3,126,700.76 3,940,000 3,280,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างหอถังประปา (ทดแทน) 
บริเวณแท็งคน้ํา บ้านนายเอนก แก้วชมเชย 
หมูที่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 547,000

โครงการวางทอเมนประปา  (ทดแทน) 
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดสวางอารมณ
ถึงสุดเขตตําบลขุนแก้ว หมูที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว

0 0 0 315,000 -100 % 0

โครงการวางทอเมนประปา (ทดแทน) 
บริเวณชุมชนหลังศาลเจ้า ซอยขุนแก้ว 10 
หมูที่ 2 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

0 0 0 0 100 % 311,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการวางทอเมนประปา (ทดแทน) 
บริเวณปากซอยแคแถว 
ถึงบริเวณบ้านนายหนอย ชัยชาญพันธ 
หมูที่ 4  ตําบลขุนแก้ว

0 0 0 252,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 567,000 858,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 567,000 858,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตจําหนายและติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้หอถังประปาบริเวณบ้านนาง
ไฉน วาทิน หมูที่ 1

0 0 0 161,435 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายและติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้หอถังประปาบริเวณบ้านนาง
ชิ้น  โตสุภาพ หมูที่ 1

0 0 0 220,179 -100 % 0

โครงการขยายเขตจําหนายและติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้หอถังประปาบริเวณบ้านนาย
นิคม นาคศรีสังข หมูที่ 3

0 0 0 233,861 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 615,475 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 615,475 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานกิจการประปา 3,041,108.05 3,022,669.35 3,126,700.76 5,122,475 4,138,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 3,041,108.05 3,022,669.35 3,126,700.76 5,122,475 4,138,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 393,201 383,042 423,988 550,044 -8.92 % 500,964

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 17,400 14.94 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 8,331,000 8,560,600 9,328,800 7.18 % 9,998,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,642,400 1,736,800 1,892,200 8.57 % 2,054,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 36,000 41,000 42,000 47,500 26.32 % 60,000

สํารองจาย 3,062.47 136,155.69 209,500 500,000 0 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน 238,206 262,741.6 267,235 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 0 409,023 -77.37 % 92,548

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

เงินชวยพิเศษ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

1,064,534 1,171,900 1,190,620 1,211,270 5.67 % 1,280,000

รวมงบกลาง 1,735,003.47 11,968,239.29 12,430,743 14,016,237 14,566,312
รวมงบกลาง 1,735,003.47 11,968,239.29 12,430,743 14,016,237 14,566,312
รวมงบกลาง 1,735,003.47 11,968,239.29 12,430,743 14,016,237 14,566,312
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมแผนงานงบกลาง 1,735,003.47 11,968,239.29 12,430,743 14,016,237 14,566,312
รวมทุกแผนงาน 34,251,351.59 45,978,676.26 47,600,598.88 76,369,149 79,999,058
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลขุนแก้ว

อําเภอ นครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,999,058 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,146,796 บาท

งบบุคลากร รวม 9,882,996 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนฯ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน 2 คน ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนฯ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนฯ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,620,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล   198,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  162,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล   1,260,000  บาท

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:39 หน้า : 1/131



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,810,996 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,843,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  10  อัตรา  ดัง
นี้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด  หัวหน้าฝายอํานวย
การ หัวหน้าฝายปกครอง หัวหน้าฝายธุรการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร 
เจ้าพนักงานธุรการ  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง  (ปลัดเทศบาล)ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  เป็นเงิน  84,000  บาท
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
- ปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
- รองปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
เป็นเงิน  42,000  บาท   
- หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
เป็นเงิน  42,000  บาท  
- หัวหน้าฝายอํานวยการ  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
เป็นเงิน  18,000  บาท  
- หัวหน้าฝายปกครอง  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
เป็นเงิน  18,000  บาท  
- หัวหน้าฝายธุรการ  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
เป็นเงิน  18,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,446,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
รวม จํานวน 19 อัตรา 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 215,196 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
จ้าง  19  อัตรา  
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 4,179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
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เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลขุนแก้ว
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271  ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ  
- เป็นไปตาม
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 2,135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ (รถส่วนกลาง รถประจํา
ตําแหน่ง รถรับรอง)  ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ครุภัณฑ์โรงงาน  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ยกเว้นอาคาร
สํานักงานหรืออาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
และ
บ้านพักข้าราชการ 
- เป็นไปตาม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการหรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 420,000 บาท

ค่ารับรอง  งบประมาณ  40,000  บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม  หรือคณะทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล การใช้จ่าย
เพื่อเลี้ยงรับรองฯลฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ 
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และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธีต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9  
งบประมาณ  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรําลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจัตตุปัจจัยและไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่า
เครื่องราชพิธี  ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 
งบประมาณ  200,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจัตตุปัจจัยและ
ไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องราชพิธี  ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี งบประมาณ  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจัตตุปัจจัยและ
ไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องราชพิธี  ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
งบประมาณ  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจัตตุ
ปัจจัยและไทยธรรม ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าเครื่องราชพิธี  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในพิธีการต่างๆ ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี
อาทิ เช่น วันปิยะมหาราช วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรณษาพระบรมวงศานุ
วงศ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  
-  ค่าป้ายโครงการ                        1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที่                            3,000  บาท
-  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง               3,000  บาท
-  ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ              2,000  บาท
-  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                      1,000  บาท                 
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ 
-  ค่าป้ายโครงการ                        1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที่                            6,000  บาท
-  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง                3,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                   5,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                       2,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้  ปลูกจิตสํานึก ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ 
ปลูกจิตสํานึก ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
-  ค่าป้ายโครงการ                             1,000  บาท
-  ค่าจัดสถานที่                                 6,000  บาท
-  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง                    3,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                       3,000  บาท
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์                              5,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                          4,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
-  ค่าป้ายโครงการ                             1,000  บาท
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               3,000  บาท
-  ค่าตอบแทนวิทยากร                       3,000  บาท
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์                             10,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                            3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทสบาลและพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์  ตลอดจนการจ้างเหมา
พัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าเช่า พื้นที่ ค่าจดทะเบียนและค่าใช้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่   และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมารเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น   
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- ค่าป้ายโครงการ                                 3,000   บาท
- ค่าน้ําดื่ม                                         10,000   บาท
- ค่าเครื่องเสียง                                    5,000  บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่                               5,000  บาท
- ค่าของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็ก    40,000  บาท
- ค่าวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในโครงการ                  10,000   บาท
- ค่าเต็นท์                                               17,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                                 10,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
- ค่าป้ายโครงการ        500   บาท
- ค่าเครื่องเสียง        3,000   บาท
- ค่าพิธีสงฆ์             3,000  บาท
- ค่าเต๊นท์                1,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ        2,500   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        5,000  บาท
- ค่าของที่ระลึก                                 5,000  บาท
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม         50,000  บาท
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ                   60,000  บาท
- ค่าเช่าที่พัก                                    150,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                               10,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                          20,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
- ค่าตอบแทนวิทยากร                    6,000   บาท
- ค่าป้ายโครงการ                          1,000   บาท
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม                6,000   บาท
- ค่าอาหารกลางวัน                        8,000   บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                            5,000   บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                                      4,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทั้งทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายเนื่องจาก
การใช้งานตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิเตอร์   เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  ฯลฯ ค่าซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ  จํานวน  3  คัน  ประกอบด้วย
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กฉ - 2995
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กพ - 6547
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นค - 5120

ค่าวัสดุ รวม 514,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
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ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:39 หน้า : 17/131



นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติดน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ  
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - 2995
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ - 6547
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค - 5120   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
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ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานฯ สถานที่จัดการเลือกตั้ง ไฟฟ้า
สาธารณะและค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโทรศัพท์มือ
ถือ  สําหรับติดต่อราชการของเทศบาล และงานเลือกตั้ง ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้บริการ  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,084,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 ชุด จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อโซฟาหนังเทียม จํานวน  1  ชุด ประกอบด้วย
โซฟาตัวยาวขนาด  3  ที่นั่ง จํานวน  1  ตัว
โซฟาขนาด  1  ที่นั่ง  จํานวน  2  ตัว
โต๊ะกลาง  จํานวน  1  ตัว
จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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ตู้เหล็ก 3  ลิ้นชัก จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ ตู้เอกสารเหล็ก จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก  จํานวน 1 ตู้
ผลิตจากเหล็กความหนาไม่ต่ํากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม
ขนาดตู้ (กว้าง x ลึก x สูง) : 46.1 x 62 x 99.1 ซม.
(จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens   จํานวน    1   เครื่อง
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม  120
  นิ้ว  หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 หรือ 7x7
 ฟุต
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,005,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. จํานวน 2,900,000 บาท

เพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลขุนแก้ว (ชั่วคราว) ชนิดอาคาร ค.ส.ล
. 2 ชั้น กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 16.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว ) หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จํานวน 105,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลขุนแก้ว ) โดยเปลี่ยนรั้วเหล็ก ขนาดความสูง 1.40
 เมตร ยาว 2.90 เมตร จํานวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง 
(รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 619,360 บาท
งบบุคลากร รวม 471,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 471,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิก
ได้- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะทํางาน
ต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- ค่าน้ําดื่ม                                1,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง      5,000  บาท
- ค่าป้ายโครงการ                       1,000  บาท
- ค่าอาหารว่าง                           5,000  บาท
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- ค่าวัสดุอุปกรณ์                        5,000   บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินโครงการ                   3,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29
  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617
  ลงวันที่ 16  สิงหาคม 2560  เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคําถาม-แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1  
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลงวันที่ 19
 มกราคม 256
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1  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564
) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนใน
ระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/7076 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน 2561  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ. 2561 – 2564)
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2564  
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที1่5
  พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ  
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ของรัฐ  

งานบริหารงานคลัง รวม 4,699,120 บาท
งบบุคลากร รวม 3,857,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,857,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,855,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  8  อัตรา  ดัง
นี้ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝายพัฒนาราย
ได้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  นักวิชาการคลัง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ 

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:39 หน้า : 32/131



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท 
รวมเป็นเงิน 67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหารงานคลัง เดือนละ 1,500
 บาท  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายพัฒนารายได้ เดือนละ 1,500
 บาท  รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไข
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553
 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง  (ผู้อํานวยการกอง
คลัง)ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  67,200
  บาท
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 771,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
รวม จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
7
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
จ้าง  5  อัตรา  
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลขุนแก้ว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  เครื่องคอมพิเตอร์   เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ   ค่า
ซ่อมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่า
แรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตาม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ     
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ -9046
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย -9340
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
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เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 92,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้
มีมือจับชนิดบิด , มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จํานวน 1 เครื่อง
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  (จัด
หาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน  2  เครื่อง (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,406,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,051,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,051,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 557,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง โดยจ่ายให้กับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   2  อัตรา  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,344,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) รวม จํานวน 11
 อัตรา 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
จ้าง  11  อัตรา  
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชขอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประดยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        3,000      บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                2,500      บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม          5,000
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                14,000       บาท
   ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมบรรจุถัง ขนาด 15 ปอนด์ 
เป็นสินค้าที่ได้ตามมาตรฐาน มอก. จํานวน 20 ถัง
   ถังดับเพลิงชนิด Co2 เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน                           
พร้อมบรรจุถัง ขนาด 10 ปอนด์ เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน
  ตามมาตรฐาน มอก. จํานวน 6 ถัง
-  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ                 8,000     บาท
   น้ํามันเบนชิน  
   น้ํามันดีเซล
   ถังแก๊ส LPG จํานวน 6 ถัง 
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                2,000      บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ เช่น แฟ้มเอกสาร   
 สมุด  ปากกา ฯลฯ                               5,500     บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ค่าตอบแทนวิทยากร                        11,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 2,500   บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม           8,000   บาท
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                    15,000  บาท
ค่าเติมผงเคมีแห้ง ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง เบนซิน/ดีเซล 
แก๊สหุงต้ม   ฯลฯ
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                  1,000  บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการฯ 
เช่น แฟ้มเอกสาร สมุด  ปากกา ฯลฯ         2,500   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
1. ค่าตอบแทนวิทยากร                          1,800.-   บาท    
2. ค่าจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ                        700.-   บาท
3. ค่าจ้างจัดทําป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       1,000.-    บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              3,500.-   บาท
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์                  3,000.-   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                    3,000    บาท 
- ค่าอุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม                      17,000    บาท
น้ํายาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมบรรจุถัง 
ขนาด 15 ปอนด์ เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน , 
ถังดับเพลิงชนิดCo2 เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
พร้อมบรรจุถัง ขนาด 10 ปอนด์ ฯลฯ
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ                    5,000   บาท
- ค่าป้ายไวนิล ป้ายโครงการฯ                  1,000    บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แฟ้ม เอกสาร สมุด  ปากกา ฯลฯ  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการฯ          4,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
1. ค่าตอบแทนวิทยากร                     3,600        บาท    
2. ค่าจัดทําป้ายไวนิลโครงการฯ          1,000        บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             3,500        บาท
   ( 2 มื้อ )
4. ค่าอาหารกลางวัน               4,000        บาท
5. ค่าสถานที่                                   2,500        บาท
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการดําเนินงานตามโครงการฯ         10,400        บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 960,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
เทศกาลสําคัญ ฯลฯ  เป็นต้น 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
- ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ                                          1,000  บาท
- ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่   2,000  บาท
- ค่าจัดสถานที่ ติดตั้งเต็นท์ จํานวน  2  หลัง                1,200  บาท
- ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็น                                           800  บาท

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ                                          1,000  บาท
- ค่าจัดทําป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่   2,000  บาท
- ค่าจัดสถานที่ ติดตั้งเต็นท์ จํานวน  2  หลัง                1,200  บาท
- ค่าอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็น                                            800  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้ารับการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:40 หน้า : 57/131



3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
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รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   
รถดับเพลิงขนาดเล็ก  หมายเลขทะเบียน  บน 3462
รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง  หมายเลขทะเบียน  บล 6351
รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  บย 1140
รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน  89 - 9120 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  เสื้อ  หมวก  ถุงมือ  รองเท้า 
ชุดปฏิบัติการ ที่ใช้ในการดับเพลิง  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ เช่น สายส่งน้ํา ท่อดูดและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องสูบน้ําแบบทุ่นลอยบนผิวน้ํา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบทุ่นลอยบนผิว
น้ํา  จํานวน  1 เครื่อง  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้ว
กําหนด  จัดหาตามราคาท้องตลาดหรือท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีบรรจุไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 868,280 บาท

งบบุคลากร รวม 623,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 623,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,280 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะเงินสําหรับตําแหน่ง โดยจ่ายให้กับนักวิชาการศึกษา  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานทั่วไป  พนักงานจ้างตามภารกิจและเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) รวม จํานวน 3
 อัตรา 
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ สําหรับพนักงาน
จ้าง  2  อัตรา  
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชขอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประดยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ   พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
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โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
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เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หุ่น แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก เบาะยึดหยุ่น เบาะมวย
ปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,374,530 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,070,530 บาท
ค่าใช้สอย รวม 369,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่ในรถ จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมขอความช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่ในรถ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                       500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        500 บาท
(สําหรับผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ)
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              4,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)
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โครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมและปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                           500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            2,000 บาท
3.ค่าตกแต่งสถานที่                         1,500 บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ                  1,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                       500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        500 บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              4,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)

โครงการวันสําคัญ ประจําปีการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญ ประจําปีการศึกษา
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                          500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,000 บาท
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              3,500  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)
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โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- ค่าตกแต่งสถานที่               12,000   บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     1,400  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์                     1,600  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขุนแก้ว  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 45,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ดังนี้
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ   200   บาท/ปี  
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ   200    บาท/ปี  
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ    300   บาท/ปี  
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ   430  บาท/ปี  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 196,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขุนแก้ว จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน  245  วัน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)

โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                       500    บาท
2.ค่าสถานที่                               2,000  บาท
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        1,000 บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              1,500  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)
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โครงการหิมะจําลอง จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหิมะจําลอง
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                       500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        500 บาท
(สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              4,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)

โครงการไหว้ครู จํานวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการไหว้ครู
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
1.ค่าป้ายโครงการ                       500    บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        500 บาท
(สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)
3.ค่าตกแต่งสถานที่                  1,000  บาท
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการเดําเนินโครงการ              3,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้)
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ค่าวัสดุ รวม 701,330 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 701,330 บาท

1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขุนแก้ว  
จํานวน  76,648   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขุนแก้ว  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  624,682  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน 2 แห่ง  (โรงเรียนวัดประชานาถ ,โรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์)  จํานวน  260  วัน  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,304,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,304,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา จํานวน 1,304,000 บาท

(1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลาง
วัน)  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.)  จํานวน   1,304,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ
.)  จํานวน  2  โรงเรียน  (โรงเรียนวัดประชานาถ,  โรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์)  อัตรามื้อละ 20  บาทต่อคน  จํานวน 200 วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยที่ 16
 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 (ฉบับที่ 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,932,004 บาท

งบบุคลากร รวม 4,712,004 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,712,004 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,514,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  หัวหน้าฝายบริหารงาน
ทั่วไป นักวิชาการสุขขาภิบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข  
เดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายบริหางงานทั่วไป เดือนละ 1,500
 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น  (ฉบับที่ 7)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,542,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  22   อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 289,284 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างทั่ว
ไป พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  22   อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าปวยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลขุนแก้ว
1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271  ลงวันที่ 26
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 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทสบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (ราย
จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 760,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 400,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        85-5797
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        85-7415
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        86-8471
รถบรรทุกขยะมูลฝอย        89-7169
รถยนต์ส่วนกลาง               กม - 4303
รถจักรยานยนต์                1 กฐ - 440
รถจักรยานยนต์                1 กฐ - 489
 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ทรายอะเบท  วัคซีน  สําลี และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษ
กรอง จุกต่างๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายเป็น
เหตุรําคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700 ลงวันที่ 22
 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732
 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอเน้นย้ําแนวทางการดําเนินการป้องกัน
โรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรค 
8) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
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วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด  ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  หมวก ผ้าผูกคอ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
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หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 118,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 38,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 38,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 22,750 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้/จัดประชุม
1.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ขนาด 1.2*2.4 เมตร  จํานวน  1  ป้าย                    500   บาท
2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
จํานวน 5 ชั่วโมงๆ ละ  600 บาท                        3,000  บาท
3.ค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน  50  คนๆ ละ 100 บาท ( 1 มื้อ)              5,000  บาท
4.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน  50  คนๆ ละ 35 บาท ( 1 มื้อ)                 1,750  บาท
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในโครงการ                3,000  บาท

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์
1.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
ขนาด 1.2*2.4 เมตร  จํานวน  1  ป้าย                      500   บาท
2.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ พร้อมใส่โครงไม้
ขนาด 1.2*2.4 เมตร  จํานวน  2  ป้าย                   2,000  บาท
3.ค่าน้ําดื่มพร้อมน้ําแข็งสําหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน  100  คน                   1,000  บาท
4.ค่าเช่าเครื่องเสียง                                             3,000  บาท    
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                3,000  บาท
 (ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:40 หน้า : 95/131



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี
1.ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี
พร้อมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ใบรับรองการฉีดวัคซีน
และอุปกรณ์การฉีด                                            15,000  บาท
2.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ขนาด 1.2*2.4 เมตร  จํานวน  1  ป้าย                       500   บาท
 (ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 26,000 บาท

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ

จํานวน 26,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 28,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 594,640 บาท

งบบุคลากร รวม 554,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 554,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 224,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,552,776 บาท

งบบุคลากร รวม 3,682,776 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,682,776 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,745,280 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือน
ละ  5,600  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  67,200  บาท
- เป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  1  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,383,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  12  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 135,336 บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  12  อัตรา

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:40 หน้า : 98/131



งบดําเนินงาน รวม 3,870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารงานพัสดุ  เงินตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าเงินรางวัลประจําปี(ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ) ค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค
เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รวม 2,550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงาน
ส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
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สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้านชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
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และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
เบรก อาจาจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ   
รถยนต์ส่วนกลาง     กพ-6548
รถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิค        86-6877
รถจักรยานยนต์                    1 กฐ - 487
รถบรรทุก 6 ล้อ                     89 - 8540
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่
คงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video
 Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
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ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) 
เป็นต้น ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,583,420 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,583,420 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,533,420 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมุลฝอย หรือจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วย
งานอื่นนําขยะมูลฝอยไปกําจัด ค่าปรับกลบขยะ ค่าที่ดินหรือค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน่าอยู่  (Big cleaning day) จํานวน 3,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมน่า
อยู่ (Big cleaning day) 
1.ค่าจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร จํานวน  1 ป้าย                500  บาท
2.ค่าน้ําดื่ม 
ที่ใช้ในการทํากิจกรรม 12 ครั้ง                        3,120  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ จํานวน 29,800 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ

1.ค่าจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ขนาด 1.2 * 2.4 เมตร จํานวน  1 ป้าย                     500  บาท
2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
จํานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ  1,200 บาท                       4,800  บาท
3.ค่าอาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน  100  คนๆ ละ 150 บาท                       15,000  บาท
4.ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จํานวน  100  คนๆ ละ 35  บาท                          3,500  บาท
5.ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในโครงการ              3,000  บาท
6.ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับโครงการ                3,000  บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 604,750 บาท

งบดําเนินงาน รวม 604,750 บาท
ค่าใช้สอย รวม 604,750 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 
1.ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม     เป็นเงิน     3,000.-  บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         เป็นเงิน     2,800.-  บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและ
ป้ายประชาสัมพันธ์                       เป็นเงิน     500.-  บาท
4.ค่าแฟ้ม ปากา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม     เป็นเงิน 1,000.-บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร                  เป็นเงิน     3,000.- บาท
6.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  2,200  บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ
1.ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม     เป็นเงิน     3,000.-บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         เป็นเงิน     2,800.-บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 500.-บาท
4.ค่าแฟ้ม ปากา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นเงิน 1,000.-บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร                 เป็นเงิน     3,000.- บาท
6.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  2,200  บาท

(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตําบลขุนแก้ว จํานวน 44,050 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มราย
ได้แก่ประชาชนตําบลขุนแก้ว

กิจกรรมอบรมการพับเหรียญโปรยทาน จากริบบิ้นและการพับผ้าขนหนูเป็น
รูปต่างๆ ( 1 วัน)
1. ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ จํานวน 1 ผืน เป็นเงิน   500.- บาท
2. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม           เป็นเงิน    2,250.-บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม               เป็นเงิน 2,100.-บาท
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นจริง (ตามรายละเอียด
แนบท้าย)                               เป็นเงิน 5,000.- บาท
5. ค่าตอบแทนวิทยากร                       เป็นเงิน 3,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,850.-  บาท

กิจกรรมอบรมการทําแป้งน้ําหอมเย็น แป้งทาหน้า 3 สูตรและผงสมุนไพรขัด
หน้า ( 1 วัน)
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม         เป็นเงิน 2,250.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             เป็นเงิน 2,100.-บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นจริง (ตามรายละเอียด
แนบท้าย)                              เป็นเงิน 8,500.- บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                      เป็นเงิน 3,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,850.-  บาท

กิจกรรมทําลูกประคบตัวคลายเส้น ลูกประคบหน้า 3 สูตร ( 1 วัน)
1. ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม         เป็นเงิน 2,250.-บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             เป็นเงิน 2,100.-บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นจริง (ตามรายละเอียด
แนบท้าย)                              เป็นเงิน 8,000.- บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร                      เป็นเงิน 3,000.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,350.-  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกกิจกรรม ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลขุนแก้ว จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ขุนแก้ว
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             16,800  บาท
2.ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม        48,000  บาท
3.ค่าวิทยากร                                    21,600  บาท
4.ค่าเช่าเครื่องเสียง                           20,000   บาท
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้เรียน           16,000  บาท
6.ค่าป้ายโครงการ                                  600  บาท
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ                            7,600  บาท
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม  สามารถถัวเฉลี่ยได้)

โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
1.ค่าอาหารวันดูงาน                เป็นเงิน 120,000.- บาท
2.ค่าอาหารวันอบรม                เป็นเงิน     8,400.-  บาท    
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันอบรม      เป็นเงิน 8,400.- บาท
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันดูงาน      เป็นเงิน 8,400.- บาท
5.ค่าที่พัก                                            เป็นเงิน 90,000.- บาท  
6.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 500.-บาท
7.ค่าตอบแทนวิทยากร วันอบรม              เป็นเงิน 3,600.-บาท
8.ค่าตอบแทนวิทยากร วันดูงาน              เป็นเงิน 3,600.-บาท
9.ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน       เป็นเงิน 3,000.-บาท
10.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ                 เป็นเงิน 90,000.-บาท
11.ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
                                                          เป็นเงิน 3,000.-บาท
12.ค่าเช่าห้องประชุม                            เป็นเงิน 6,000.-บาท
13.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  5,100  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ(เต้นแอโรบิค) จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าจ้างครูหรือผู่ที่มีความรู้ในการสอนเต้นแอโรบิคโดยเทศบาลจัด
ให้การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยจ่ายค่าจ้างชั่วโมงละ 300บาท/วัน/คน
เดือนละไม่เกิน 3,600 บาท  สัปดาห์ละ 3 วัน

โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
1.ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ําดื่ม         เป็นเงิน 3,000.-บาท
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             เป็นเงิน 2,800.-บาท
3.ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นเงิน 500.-บาท
4.ค่าแฟ้ม ปากา สมุด สําหรับผู้เข้ารับการอบรม เป็นเงิน 1,000.-บาท
5.ค่าตอบแทนวิทยากร                     เป็นเงิน 3,000.- บาท
6.ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ  2,200  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือมาด จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือมาด  
ณ  วัดประชานาถ (โคกแขก)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ค่าสถานที่                                                    30,000  บาท
ค่าลากจูง                                                   120,000  บาท
ค่าเงินรางวัล                                                75,000  บาท
ค่าถ้วยรางวัล                                                30,000  บาท
ค่าเครื่องเสียง                                               15,000  บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน    20,000  บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ                                                   10,000  บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถถัวเฉลี่ยได้
ทุกรายการ)                                                                              
           
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุในพื้นที่
ตําบลขุนแก้ว
- ค่าป้ายโครงการ                                 3,000   บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องน้ําดื่ม             10,000   บาท
(สําหรับผู้เข้าร่วมงาน)
- ค่าเช่าเครื่องเสียง                                5,000  บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่                               10,000  บาท
- ค่าเต็นท์                                           15,000  บาท
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา                       30,000  บาท
- ค่าวัสดุอุกรณ์ที่ใช้ในโครงการ              27,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  ณวัด
ประชานาถและวัดสว่างอารมณ์
- ค่าเทียนพรรษา        5,000  บาท
- ค่าตกแต่งรถแห่เทียน  10,000  บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ                   5,000   บาท
(ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 14,364,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 14,064,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 14,064,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) โค้งหรอย หมู่ที่ 2  ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง) โค้งหรอย หมู่ที่ 2
  ตําบลขุนแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หินคลุกพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ําท่อ ค.ส.ล.(มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60
 เมตร พร้อมบ่อพัก จํานวน 4 ลูก ความยาวรวม 50 เมตรรายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางออคร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,930,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.บริเวณคลองบางออคร 
ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยใช้
เข็ม I ขนาด 0.22*0.22 เมตร เสริมเหล็ก DB 12 มิลลิเมตร ระยะทาง
ยาว 275 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน) บริเวณคลองประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 
2 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,775,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน) บริเวณ คลอง
ประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะ
ทางยาว 200 เมตร โดยใช้เข็ม I 22*22 (เสริมเหล็ก DB 12 มม.)
รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ
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โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. คลองขุนแก้วต่อเนื่องบริเวณหน้าบ้านนาย
ไพฑูรย์  อินพาเพียร หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาสร้างเขื่อนกันดินคลองขุนแก้ว ต่อเนื่องบริเวณหน้า
บ้านนายไพฑูรย์ อินพาเพียร หมู่ที่ 1 ระยะทาง  147 เมตร  โดยใช้เข็ม I
0.22*0.22เมตร (เสริมเหล็กDB12 ม.ม.) รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบล
ขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล.คลองประชานาถ(ไดเทคดิส) หมู่ที่ 4 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. คลองประชานาถ (ไดเท
คดิส) หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 200 เมตร โดยใช้เข็ม I 22*22  เมตร (เสริม
เหล็ก DB 12 มม.) รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. บริเวณซอยขุนแก้ว 11 (หมอนวดดี) หมู่ที่ 2 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ ซอยขุนแก้ว11 (หมอ
นวดดี) หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว  อําเภอนครชัยศรี  จัหวัดนครปฐม ทางเท้า
กว้าง 1 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นหินคลุกหนาเฉลีย
0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจัน ต่อเนื่อง หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 540,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยยายจัน ต่อเนื่อง หมูที่ 1
ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกพื้นทางหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตรไหล่ทางตามสภาพทั้งสองด้านหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแคแถว ซอย 7 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณแคแถว ซอย 7 ( ต่อ
เนื่อง) หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  กว้าง 4.00
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หินคลุกพื้นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุน
แก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 
(เทพประทานพร) หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 641,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดพารายางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต บริเวณซอยขุนแก้ว 2 (เทพประทานพร) หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หินคลุกพื้นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบคลองประชา
อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,155,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
ถนนเลียบคลองประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยปูพื้นบล๊อกคอนกรีต ความกว้าง 1.50  เมตร(ตาม
สภาพ) ยาว 335 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  502.50  ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณซอยขุนแก้ว 9 (คลองประชาอุทิศ 1) หมู่ที่ 2 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 970,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างทางเท้าบริเวณซอยขุนแก้ว 9 (คลองประชา
อุทิศ 1 ) หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยใช้
บล๊อคคอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร ยาว 550 เมตร หรือตามสภาพ หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณชุมชนกลางซอยผู้ใหญ่พริ้ง หมู่ที่ 3 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,213,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณชุมชนกลางซอยผู้ใหญ่
พริ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างภายใน 0.50  เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
ระยะทาง 254 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบลขุนแก้วกําหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการจ้างเหมาขยายถนนค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านนายสุเทพ ทรัพย์มั่นคง 
ถึงบริเวณสุดเขตตําบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

จํานวน 352,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ขยายถนนค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่หน้าบ้าน 
นายสุเทพ ทรัพย์มั่นคง ถึงบริเวณสุดเขตตําบลขุนแก้ว หมู่ที่ 4 
ระยะทางยาว 352 เมตร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทางหินคลุก
หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณปากซอย 
13/1 (ทางลอด บางออคร) หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

จํานวน 129,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณปากซอย 13/1 ( ทางลอดบางออคร) หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการปรับปรุงสันเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองประชานาถ (ประตูระบายน้ําถึง
ริมถนนสายเลียบแม่น้ํา) หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

จํานวน 211,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสันเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลอง
ประชานาถ(ประตูระบายน้ําถึงริมถนนสายเลียบแม่น้ํา) หมู่ที่ 1 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดยเสริมสันเขื่อน ค.ส.ล.และทําราว
กันตก ความสูงรวม 1.20 เมตร ยาว 80.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาล
ตําบลขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
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โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ทดแทน) บริเวณซอยแคแถว 7 หมู่ที่ 4 ตําบล
ขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 1,337,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.(ทดแทน) บริเวณซอยแค
แถว 7 โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 250  เมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุน
แก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง) บริเวณซอยตะวันแดง ข้างโรงงาน
โรจน์ไพบูลย์ หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 694,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) บริเวณซอยตะวัน
แดง ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์ หมู่ที่ 1  ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3
 พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ระยะทางยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล
ขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,138,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 380,000 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง ดังนี้  ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในการดําเนินกิจการประปา ของเทศบาลตําบลขุนแก้ว
งบลงทุน รวม 858,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 858,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอถังประปา (ทดแทน) บริเวณแท็งค์น้ํา บ้านนายเอนก แก้วชม
เชย หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 547,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างหอถังประปา (ทดแทน) บริเวณแท็งค์
น้ํา บ้านนายเอนก  แก้วชมเชย หมู่ที่ 4  โดยใช้ถังแชมเปญเหล็ก ขนาดความ
จุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร (ตอกเข็ม) รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้ว
กําหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการวางท่อเมนประปา (ทดแทน) บริเวณชุมชนหลังศาลเจ้า ซอยขุนแก้ว 10 
หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

จํานวน 311,000 บาท

เพื่อดําเนินการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา  บริเวณชุมชนหลังศาลเจ้า ซอยขุน
แก้ว 10 หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว  โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีคาดน้ําเงิน (BSM)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางรวม 420
 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลขุนแก้วกําหนด  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,566,312 บาท

งบกลาง รวม 14,566,312 บาท
งบกลาง รวม 14,566,312 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 500,964 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ เทศบาล
ตําบลขุนแก้ว ในอัตราส่วนที่กฎหมายกําหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0809.2/ว 161  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว
กับพนักงานจ้างลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2547  
หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.เทศบาล ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ์ 2557      

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองลุกจ้างที่ประสบ
อันตราย  เจ็บปวย  ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,998,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลขุน
แก้ว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076  ลงวัน
ที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โคงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,054,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลขุนแก้ว
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076  ลงวัน
ที่  5 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โคงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลขุน
แก้ว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028ลงวันที่ 6
มิถุนายน2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552

สํารองจ่าย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือสําหรับช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัย
อื่นๆ ฯลฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์หรือกรณีที่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายหรือเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภท
นี้              
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028ลงวันที่ 6มิถุนายน2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของตําบลขุนแก้ว 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
.2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 92,548 บาท

- ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากราย
รับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมารรารับ
ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000 บาท (ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเท
สบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 ข้อ 16
 (ฉบับที่4) พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2550 (ฉบับที่7) และ(ฉบับที่8) พ.ศ
.2554

สูตรการคํานวณ
(รายรับจริงปี 2561 - เงินอุดหนุนปี 2561) X 0.00167
71,380,041.76 - 15,962,313  = 55,417,728.76

 55,417,728.76 x 0.00167  =  92,547.60

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

- เงินช่วยพิเศษ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําหรือ
พนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 1,280,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนท้องถิ่น (กบท.)
เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เงินช่วยเหลือพิเศษ
บําเหน็จตกทอด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2025 
ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2549 โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 
ของประมาณการรายรับ  ทั้งนี้ มิให้นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย

วันที่พิมพ์ : 3/9/2562  15:26:40 หน้า : 131/131



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 92,548

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

500,964

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,998,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,280,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,054,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 20,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 92,548

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน

40,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

500,964

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,998,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,280,000

สํารองจ่าย 500,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,054,400

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

240,000 240,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,620,000 1,620,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

216,000 216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 756,000 756,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,383,600 224,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

135,336

เงินเดือนพนักงาน 1,745,280 329,760

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,160

เงินประจําตําแหน่ง 103,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 40,000

ค่าเช่าบ้าน 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

240,000 240,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,542,200 396,000 1,344,480 3,422,400 9,313,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 187,200 254,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

289,284 24,000 150,000 275,196 873,816

เงินเดือนพนักงาน 1,514,400 203,280 557,340 6,965,380 11,315,440

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 252,120 500,280

เงินประจําตําแหน่ง 114,000 289,200 506,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 115,000 185,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 50,000 100,000 360,000 750,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 378,000 538,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 5,000 10,000 25,000 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 50,000 20,000 30,000 140,000 2,340,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สิน

200,000 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

420,000 420,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

2,500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการอบรม
ให้ความรู้  ปลูก
จิตสํานึก ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะมูลฝอย

2,500,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีของเทศบาล
ตําบลขุนแก้ว

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามโครงการอบรม
ให้ความรู้  ปลูก
จิตสํานึก ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุของถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงเว็บไซต์เทศบาล

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

โครงการจัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุของถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 50,000 100,000 330,000 560,000

ค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงเว็บไซต์เทศบาล

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000 500,000

โครงการจัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี

300,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ้อมขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่
ในรถ

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการประชุมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

12,500

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พิการ

12,500

โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและอพยพหนีไฟ
เบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการซ้อมขอความ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กติดอยู่
ในรถ

5,000 5,000

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000 20,000

โครงการประชุมและ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
และนักเรียน

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

12,500

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

22,750 22,750

โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ของผู้พิการ

12,500

โครงการฝึกซ้อมดับ
เพลิงและอพยพหนีไฟ
เบื้องต้น

5,000 5,000

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและเพิ่มราย
ได้แก่ประชาชนตําบล
ขุนแก้ว

44,050

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  (Big 
cleaning day)

3,620

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

130,000

โครงการวันสําคัญ 
ประจําปการศึกษา

โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ

โครงการศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ

350,000

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ

29,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพและเพิ่มราย
ได้แก่ประชาชนตําบล
ขุนแก้ว

44,050

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

300,000 300,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  (Big 
cleaning day)

3,620

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลขุน
แก้ว

130,000

โครงการวันสําคัญ 
ประจําปการศึกษา

5,000 5,000

โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ

15,000 15,000

โครงการศึกษาดูงานผู้
สูงอายุ

350,000

โครงการส่งเสริมการคัด
แยกขยะ

29,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

43,200

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

โครงการสตรีไทยห่วงใย
สุขภาพ

12,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ(เต้นแอโรบิค)

43,200

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  
ในการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนแก้ว

30,000 30,000

โครงการสตรีไทยห่วงใย
สุขภาพ

12,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

68,000 68,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

45,200 45,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

โครงการหนูน้อยสู่โลก
กว้าง

โครงการหิมะจําลอง

โครงการแห่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการไหว้ครู

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 380,000 300,000 400,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

196,000 196,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,500 15,500

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)

25,000 25,000

โครงการหนูน้อยสู่โลก
กว้าง

5,000 5,000

โครงการหิมะจําลอง 5,000 5,000

โครงการแห่เทียน
พรรษา

20,000

โครงการไหว้ครู 5,000 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 10,000 300,000 170,000 1,760,000

ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องแต่งกาย 40,000 50,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 50,000 80,000 330,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 50,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า 2,800,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 
ชุด

ตู้เหล็ก 2 บาน

ตู้เหล็ก 3  ลิ้นชัก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 150,000 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000 340,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000 150,000 250,000 950,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 50,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000 120,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 701,330 701,330

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 14,000 514,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 20,000 300,000 420,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 800,000 3,600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโซฟา จํานวน 1 
ชุด

18,000 18,000

ตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000

ตู้เหล็ก 3  ลิ้นชัก 4,000 4,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  (จัด
หาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA  จํานวน 
1 เครื่อง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

22,000 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

44,000 44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  (จัด
หาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ )

12,600 12,600

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA  จํานวน 
1 เครื่อง

2,500 2,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์

42,500 42,500

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า

15,300 15,300

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบทุ่น
ลอยบนผิวน้ํา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) 
โค้งหรอย หมู่ที่ 2  
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

218,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
ค.ส.ล. บริเวณคลองบาง
ออคร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

1,930,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน) 
บริเวณคลองประชา
อุทิศ 1 หมู่ที่ 2 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

1,775,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบทุ่น
ลอยบนผิวน้ํา

300,000 300,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน ค.ส.ล. (ต่อเนื่อง) 
โค้งหรอย หมู่ที่ 2  
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

218,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน 
ค.ส.ล. บริเวณคลองบาง
ออคร (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

1,930,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. (ทดแทน) 
บริเวณคลองประชา
อุทิศ 1 หมู่ที่ 2 
ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

1,775,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. คลองขุน
แก้วต่อเนื่องบริเวณหน้า
บ้านนายไพฑูรย์  อินพา
เพียร หมู่ที่ 1 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,030,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิส) 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,400,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ศ.ล. บริเวณซอยขุน
แก้ว 11 (หมอนวดดี) 
หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

109,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ
เนื่อง หมู่ที่ 1 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล. คลองขุน
แก้วต่อเนื่องบริเวณหน้า
บ้านนายไพฑูรย์  อินพา
เพียร หมู่ที่ 1 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,030,000

โครงการก่อสร้างเขื่อน
กันดิน ค.ส.ล.คลอง
ประชานาถ(ไดเทคดิส) 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,400,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ศ.ล. บริเวณซอยขุน
แก้ว 11 (หมอนวดดี) 
หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

109,000

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. ซอยยายจัน ต่อ
เนื่อง หมู่ที่ 1 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

540,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. บริเวณแคแถว 
ซอย 7 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 
4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอย
ขุนแก้ว 2 (เทพประทาน
พร) หมู่ที่ 3 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

641,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนเลียบ
คลองประชาอุทิศ 2 หมู่
ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,155,000

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าบริเวณซอยขุนแก้ว 
9 (คลองประชาอุทิศ 1) 
หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

970,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค
.ส.ล. บริเวณแคแถว 
ซอย 7 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 
4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณซอย
ขุนแก้ว 2 (เทพประทาน
พร) หมู่ที่ 3 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

641,000

โครงการก่อสร้างทาง
เดินเท้า ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนเลียบ
คลองประชาอุทิศ 2 หมู่
ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,155,000

โครงการก่อสร้างทาง
เท้าบริเวณซอยขุนแก้ว 
9 (คลองประชาอุทิศ 1) 
หมู่ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

970,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใหญ่
พริ้ง หมู่ที่ 3 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,213,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา (ทดแทน) 
บริเวณแท็งค์น้ํา บ้าน
นายเอนก แก้วชมเชย 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

547,000

โครงการจ้างเหมาขยาย
ถนนค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่หน้าบ้านนายสุ
เทพ ทรัพย์มั่นคง ถึง
บริเวณสุดเขตตําบลขุน
แก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําบริเวณ
ชุมชนกลางซอยผู้ใหญ่
พริ้ง หมู่ที่ 3 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,213,000

โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา (ทดแทน) 
บริเวณแท็งค์น้ํา บ้าน
นายเอนก แก้วชมเชย 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

547,000

โครงการจ้างเหมาขยาย
ถนนค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่หน้าบ้านนายสุ
เทพ ทรัพย์มั่นคง ถึง
บริเวณสุดเขตตําบลขุน
แก้ว หมู่ที่ 4 ตําบลขุน
แก้ว อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

352,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยใช้พาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณปากซอย 13/1 
(ทางลอด บางออคร) 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

129,000

โครงการปรับปรุงสัน
เขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
คลองประชานาถ 
(ประตูระบายน้ําถึงริม
ถนนสายเลียบแม่น้ํา) 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

211,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา (ทดแทน) 
บริเวณชุมชนหลังศาล
เจ้า ซอยขุนแก้ว 10 หมู่
ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

311,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการซ่อมแซมผิว
จราจรโดยใช้พาราแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณปากซอย 13/1 
(ทางลอด บางออคร) 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

129,000

โครงการปรับปรุงสัน
เขื่อน ค.ส.ล. บริเวณ
คลองประชานาถ 
(ประตูระบายน้ําถึงริม
ถนนสายเลียบแม่น้ํา) 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

211,000

โครงการวางท่อเมน
ประปา (ทดแทน) 
บริเวณชุมชนหลังศาล
เจ้า ซอยขุนแก้ว 10 หมู่
ที่ 2 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

311,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. (ทดแทน) 
บริเวณซอยแคแถว 7 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,337,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง) 
บริเวณซอยตะวันแดง 
ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

694,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลขุนแก้ว ) 
หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล.

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. (ทดแทน) 
บริเวณซอยแคแถว 7 
หมู่ที่ 4 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

1,337,000

โครงการวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล.(ต่อเนื่อง) 
บริเวณซอยตะวันแดง 
ข้างโรงงานโรจน์ไพบูลย์ 
หมู่ที่ 1 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม

694,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ( อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลขุนแก้ว ) 
หมู่ที่ 3 ตําบลขุนแก้ว 
อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม

105,000 105,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล.

2,900,000 2,900,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษา

รวม 14,566,312 4,138,000 50,000 14,364,000 420,000 604,750 10,136,196 594,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี

26,000 26,000

โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ

26,000 26,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

28,000 28,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษา

1,304,000 1,304,000

รวม 6,050,254 3,242,810 3,366,820 22,465,276 79,999,058
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