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ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง
อ ำเภอหำงดง  จังหวัดเชียงใหม่
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จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน
จ ำนวน

ค ำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง

สถำนะกำรเงิน ดังน้ี

           บัดน้ีถึงเวลำท่ีคณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง จะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคงอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลขุนคงจึงขอช้ีแจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลังตลอดจนหลักกำรและ
แนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปน้ี

1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

1.1.1 เงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 33,320,345.37 บำท
1.1.2 เงินสะสม จ ำนวน 14,168,386.22 บำท
1.1.3 เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 11,698,159.77 บำท
1.1.4 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท
1.1.5 รำยกำรท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร รวม 24,228.00 บำท

1.2 เงินกู้คงค้ำง จ ำนวน 0.00 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2563 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563

(1) รำยรับจริง จ ำนวน 29,560,359.36 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 301,211.00 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 822,009.60 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 69,773.58 บำท
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 45,250.00 บำท
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 บำท
หมวดภำษีจัดสรร 15,806,536.15 บำท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,515,579.03 บำท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 239,902.80 บำท
(3) รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 23,709,252.65 บำท ประกอบด้วย

งบกลำง จ ำนวน 8,070,328.00 บำท
งบบุคลำกร จ ำนวน 6,490,011.00 บำท
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 5,607,063.65 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 3,476,850.00 บำท
งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน 0.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน 65,000.00 บำท

(7) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินกู้ จ ำนวน 0.00 บำท

(4) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ีรัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 235,525.20 บำท
(5) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม จ ำนวน 3,677,000.00 บำท
(6) รำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 0.00 บำท
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รายรับจริง
ปี  2562

1,567,735.13
834,667.90
117,207.74
50,630.00

2,570,240.77

20,915,506.84
20,915,506.84

13,764,044.00
13,764,044.00

37,249,791.61

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง

อ.หำงดง  จ.เชียงใหม่

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร 1,330,000.00 820,000.00
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 737,500.00 880,000.00
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 100,000.00 100,000.00
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 43,000.00 43,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,210,500.00 1,843,000.00
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภำษีจัดสรร 20,410,000.00 20,527,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20,410,000.00 20,527,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวม 35,720,000.00 37,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,099,500.00 15,130,000.00
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 13,099,500.00 15,130,000.00
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รายจ่ายจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

งบกลาง 9,791,202.00 11,496,305.00 12,542,425.00
งบบุคลากร 8,902,879.00 10,660,800.00 11,500,560.00
งบด าเนินงาน 7,028,431.20 9,074,795.00 8,982,015.00
งบลงทุน 2,888,120.00 4,223,100.00 4,208,000.00
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 22,000.00
งบเงินอุดหนุน 235,000.00 245,000.00 245,000.00

28,865,632.20 35,720,000.00 37,500,000.00
28,865,632.20 35,720,000.00 37,500,000.00รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง

อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนท่ี 2

ข้อบัญญัติ

เร่ือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
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งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 37,500,000

แผนงานการเกษตร 110,000
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง 12,542,425

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 355,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการศึกษา 3,591,335
แผนงานสาธารณสุข 3,707,860
แผนงานเคหะและชุมชน 6,733,440

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,764,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารท่ัวไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง
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4,972,860 1,716,480
2,052,720 0
2,920,140 1,716,480
2,390,300 451,400

330,300 68,400
1,087,000 278,000

490,000 80,000
483,000 25,000
57,500 109,400
57,500 109,400
22,000 0
22,000 0
45,000 0
45,000 0

7,487,660 2,277,280

0 125,000
0 85,000
0 40,000
0 60,000
0 60,000

20,000 0
20,000 0
20,000 185,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งาน

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบบุคลากร 6,689,340
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,636,620
งบด าเนินงาน 2,841,700
    ค่าตอบแทน 398,700
    ค่าใช้สอย 1,365,000
    ค่าวัสดุ 570,000
    ค่าสาธารณูปโภค 508,000
งบลงทุน 166,900
    ค่าครุภัณฑ์ 166,900
งบรายจ่ายอ่ืน 22,000
    รายจ่ายอ่ืน 22,000
งบเงินอุดหนุน 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000
                              รวม 9,764,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษาความ

สงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รวมงบ

งบด าเนินงาน 125,000
    ค่าใช้สอย 85,000
    ค่าวัสดุ 40,000
งบลงทุน 60,000
    ค่าครุภัณฑ์ 60,000
งบเงินอุดหนุน 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000
                              รวม 205,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

2,224,920 0
2,224,920 0
434,400 872,715
116,400 0
233,000 729,000
85,000 143,715
59,300 0
59,300 0

2,718,620 872,715

1,323,360 0
1,323,360 0
539,000 1,535,000
229,000 0
260,000 1,480,000
50,000 55,000

130,500 0
130,500 0

0 180,000
0 180,000

1,992,860 1,715,000

แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวมงบ

งบบุคลากร 2,224,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,224,920
งบด าเนินงาน 1,307,115
    ค่าตอบแทน 116,400
    ค่าใช้สอย 962,000
    ค่าวัสดุ 228,715
งบลงทุน 59,300
    ค่าครุภัณฑ์ 59,300
                              รวม 3,591,335

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมงบ

งบบุคลากร 1,323,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,323,360
งบด าเนินงาน 2,074,000
    ค่าตอบแทน 229,000
    ค่าใช้สอย 1,740,000
    ค่าวัสดุ 105,000
งบลงทุน 130,500
    ค่าครุภัณฑ์ 130,500
งบเงินอุดหนุน 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000
                              รวม 3,707,860
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

1,262,940 0
1,262,940 0
1,549,200 130,000

94,200 0
645,000 0
310,000 130,000
500,000 0

1,489,300 2,302,000
269,300 0

1,220,000 2,302,000
4,301,440 2,432,000

490,000 490,000
415,000 415,000
75,000 75,000

490,000 490,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวมงบ

งบบุคลากร 1,262,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,262,940
งบด าเนินงาน 1,679,200
    ค่าตอบแทน 94,200
    ค่าใช้สอย 645,000
    ค่าวัสดุ 440,000
    ค่าสาธารณูปโภค 500,000
งบลงทุน 3,791,300
    ค่าครุภัณฑ์ 269,300
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,522,000
                              รวม 6,733,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวมงบ

งบด าเนินงาน
    ค่าใช้สอย
    ค่าวัสดุ
                              รวม
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง

อ.หางดง  จ.เชียงใหม่

80,000 275,000
50,000 275,000
30,000 0
80,000 275,000

60,000 50,000
30,000 50,000
30,000 0
60,000 50,000

12,542,425 12,542,425
12,542,425 12,542,425
12,542,425 12,542,425

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
รวมงบ

งบด าเนินงาน 355,000
    ค่าใช้สอย 325,000
    ค่าวัสดุ 30,000
                              รวม 355,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งานส่งเสริมการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน  า

และป่าไม้
รวมงบ

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบด าเนินงาน 110,000
    ค่าใช้สอย 80,000
    ค่าวัสดุ 30,000

งบกลาง
    งบกลาง
                              รวม

                              รวม 110,000

แผนงานงบกลาง





ปี 2561 ปี 2562

0.00 0.00 -41.67
1,281,604.00 1,398,645.00 0.00

43,034.58 42,408.13 0.00
130,124.00 126,682.00 -7.69

1,454,762.58 1,567,735.13

2,201.90 1,862.40 -100.00
4,828.50 6,475.50 25.00

718,620.00 810,420.00 11.11
1,980.00 1,680.00 -21.05

560.00 2,110.00 6,000.00
2,800.00 1,700.00 0.00

64,673.00 0.00 0.00
0.00 100.00 0.00

3,800.00 6,600.00 57.89

1,080.00 1,580.00 50.00
2,530.00 2,140.00 100.00

803,073.40 834,667.90

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง
อ ำเภอ หำงดง  จังหวัดเชียงใหม่

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 1,200,000.00 % 700,000.00
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,194,734.00 0.00 % 0.00
     ภำษีบ ำรุงท้องท่ี 41,207.00 0.00 % 0.00
     ภำษีป้ำย 127,786.00 130,000.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,363,727.00 1,330,000.00 820,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 1,629.40 2,000.00 % 0.00
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 3,957.30 4,800.00 % 6,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 631,700.00 720,000.00 % 800,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 2,890.00 1,900.00 % 1,500.00
     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,630.00 1,000.00 % 61,000.00
     ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 2,400.00 2,000.00 % 2,000.00
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 25,890.00 0.00 % 0.00
     ค่ำปรับอ่ืน ๆ 80.00 0.00 % 0.00
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ

3,500.00 3,800.00 % 6,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 930.00 1,000.00 % 1,500.00
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 950.00 1,000.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 676,556.70 737,500.00 880,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
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100,612.60 117,207.74 0.00
100,612.60 117,207.74

0.00 1,500.00 0.00
43,416.00 49,130.00 0.00
43,416.00 50,630.00

856,866.93 870,189.49 0.00
8,418,528.57 8,749,960.23 0.95
2,754,344.21 2,575,769.91 0.00

286,841.86 351,367.15 4.53
0.00 0.00 0.00

4,140,310.33 4,511,836.15 1.45

0.00 0.00 -100.00

38,227.21 41,255.71 0.00
32,178.68 39,741.95 21.88
42,826.50 75,833.25 0.00

3,831,809.00 3,699,553.00 0.00

20,401,933.29 20,915,506.84

12,838,536.85 13,764,044.00 15.50

12,838,536.85 13,764,044.00
35,642,334.72 37,249,791.61

     ดอกเบ้ีย 101,355.65 100,000.00 % 100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 101,355.65 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่ำขำยแบบแปลน 89,600.00 0.00 % 0.00
     รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 47,780.00 43,000.00 % 43,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 137,380.00 43,000.00 43,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 618,977.97 850,000.00 % 850,000.00
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,817,926.79 8,420,000.00 % 8,500,000.00
     ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,487,355.73 2,760,000.00 % 2,760,000.00
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 362,224.12 287,000.00 % 300,000.00
     ภำษีสุรำ 1,055,135.17 0.00 % 0.00
     ภำษีสรรพสำมิต 2,542,751.62 4,140,000.00 % 4,200,000.00
     ค่ำภำคหลวงและค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ป่ำไม้

0.00 43,000.00 % 0.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 43,012.80 38,000.00 % 38,000.00
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 32,886.20 32,000.00 % 39,000.00
     เงินท่ีเก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ 95,405.00 0.00 % 0.00
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำม
ประมวลกฎหมำยท่ีดิน

2,661,456.00 3,840,000.00 % 3,840,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,717,131.40 20,410,000.00 20,527,000.00
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ

12,095,844.56 13,099,500.00 % 15,130,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,095,844.56 13,099,500.00 15,130,000.00
รวมทุกหมวด 32,091,995.31 35,720,000.00 37,500,000.00
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 100,000 บาท
ดอกเบ้ีย 100,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 2,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 6,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 1,500 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 
(จำกหมวดภำษีจัดสรร เงินท่ีเก็บตำมกฏหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ 
ค่ำธรรมเนียมป่ำไม้ )

ค่ำปรับผู้กระท ำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก 2,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพำณิชย์ 1,500 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 61,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 800,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 880,000 บาท
ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 6,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง
ก ำหนด ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

ภำษีป้ำย 120,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

หมวดภาษีอากร 820,000 บาท
ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 700,000 บำท

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 37,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนคง

อ.หำงดง  จ.เชียงใหม่
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รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวนเงินอุดหนุนท่ัวไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจถ่ำย

โอนเลือกท ำ
15,130,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมท่ีได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,130,000 บาท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 39,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 3,840,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ค่ำภำคหลวงแร่ 38,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีธุรกิจเฉพำะ 300,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ภำษีสรรพสำมิต 4,200,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 2,760,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 850,000 บำท
ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,500,000 บำท

ประมำณกำรรำยรับใกล้เคียงกับรำยรับจริงในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,527,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 43,000 บาท
รำยได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 43,000 บำท



ปี 2561 ปี 2562

514,080 514,080 279.17 %
42,120 42,120 278.78 %
42,120 42,120 278.78 %
86,400 86,400 269.23 %

1,622,160 1,540,800 -7.64 %
2,306,880 2,225,520

1,895,149 1,855,538 10.64 %
330 0 100 %

210,000 210,000 -40 %
614,880 714,209 -8.68 %
63,960 63,663 -28.36 %

2,784,319 2,843,410
5,091,199 5,068,930

0 0 -40 %
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 200,000 120,000

รวมงบบุคลากร 4,932,735 4,435,650 4,972,860
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 73,380 67,000 48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,620,815 2,773,320 2,920,140

เงินประจ าต าแหน่ง 210,000 210,000 126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 605,040 578,180 528,000

เงินเดือนพนักงาน 1,720,762 1,918,140 2,122,140
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,633 0 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 1,662,330 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400 23,400 86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,627,200 1,481,110 1,368,000

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 11,120 42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 11,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 135,580 514,080

งานบริหารท่ัวไป
งบบุคลากร

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง
อ าเภอหางดง    จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

159,100 183,387 2.13 %
13,500 13,200 1.67 %

172,600 196,587

637,085.38 0 0 %
0 532,497 -49.15 %
0 0 11.11 %
0 0 0 %
0 0 0 %

0 5,000 0 %

0 0 0 %
49,895 117,845 12.5 %

52,888 76,041.6 -20 %
0 0 0 %
0 63,000 0 %

103,100 249,600 -75 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
0 95,000 0 %

5,016 0 0 %
0 0 100 %

4,940 0 -100 %
0 0 0 %

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 5,000 0
โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 59,768.36 0 0

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 0 0 0
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เราท าความดีด้วยหัวใจ 0 0 20,000

โครงการงานของดีอ าเภอหางดง 0 0 50,000
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 280,000 70,000

โครงการการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" 0 87,970 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนาอกราชอาณาจักร 182,799.5 0 0
ค่าใช้จ่ายในการแลือกต้ังต่าง ๆ 0 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 100,000 80,000

ค่าเบ้ียประกัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 0 5,000 5,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 140,529 80,000 90,000

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0 42,000 42,000

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บเว็บไซด์ ฐานข้อมูล และค่าติดต้ังระบบโทรศัพท์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต

0 30,000 30,000

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 45,000 50,000
ค่าจัดท าวารสารเผยแพร่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 0 50,000 50,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 700,065.55 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 590,000 300,000

รวมค่าตอบแทน 138,920 406,000 330,300
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 108,000 188,000 192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,920 18,000 18,300
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 -100 %
4,960 3,210 100 %

0 0 100 %
89,177.52 129,568.1 -70.82 %
947,061.9 1,271,761.7

77,881 103,881 -30 %
7,930 12,406.8 0 %

21,536 11,590 0 %
4,755 10,223 87.62 %
5,300 30,668 0 %

219,315.95 251,439.58 -16.67 %
0 0 0 %

59,900 49,630 -28.57 %
396,617.95 469,838.38

308,858.55 401,883.56 -21.05 %
9,546 9,714 -28.57 %

67,941.25 67,110.52 29.41 %
50,076 54,870 8.11 %

436,421.8 533,578.08
1,952,701.65 2,471,765.16

0 0 -100 %
ครุภัณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างานแบบมีล้อเล่ือน 0 9,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 531,248.08 543,000 483,000
รวมงบด าเนินงาน 2,388,583.37 3,026,000 2,390,300

ค่าบริการโทรศัพท์ 78,541.78 68,000 88,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 64,414.68 74,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 379,858.62 380,000 300,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 8,433 21,000 15,000

รวมค่าวัสดุ 417,404.87 580,660 490,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 77,850 70,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 72,700 30,000 30,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 168,201.87 300,000 250,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,844 30,000 30,000
วัสดุก่อสร้าง 0 10,660 20,000

วัสดุส านักงาน 88,239 100,000 70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 570 20,000 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,301,010.42 1,496,340 1,087,000
ค่าวัสดุ

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 0 0 200,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 204,288.01 171,370 50,000

โครงการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 0 10,000 0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 13,560 0 50,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %
60,800 0 0 %

0 34,120 0 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

5,000 0 0 %
10,000 0 -100 %

0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %

52,620 0 0 %

0 0 100 %
15,000 0 0 %
18,410 0 0 %

25,000 0 0 %กล้องถ่ายรูป 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไมค์โครโฟน 0 0 0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 0 0 4,900
ชุดเคร่ืองเสียง 0 0 0

โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 0 0 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

รถจักรยานยนต์ 0 40,800 0
ครุภัณฑ์การเกษตร

โทรศัพท์ส านักงาน 0 3,500 0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โทรโข่ง 0 2,500 0
โทรศัพท์ไร้สาย 0 2,300 0

โต๊ะท างานส านักงาน 0 4,500 0
โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาเหล็กโครเม่ียม 0 19,000 0

เต้นท์เอนกประสงค์ 223,000 0 0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 1,620

ตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก 4 ช่องโล่ง 1 บานเปิด 0 0 0
ตู้เอกสาร 40 ช่อง 0 4,000 0

ช้ันเก็บเอกสารแฟ้ม 40 ช่อง 0 0 4,200
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ 0 0 3,800

จัดซ้ือพัดลม 0 0 0
ฉากก้ัน 0 45,000 0

เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 3,780
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 0 0 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
3,300 0 0 %

0 0 100 %
3,190 0 0 %

17,430 0 0 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %
210,750 34,120
210,750 34,120

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

0 0 0 %

0 20,000 -100 %

35,000 0 0 %
0 10,000 0 %

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 0 0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานพระราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีท้องถ่ิน 0 20,000 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20,000 0 0

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหางดง

0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 22,000 22,000
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 22,000 22,000

รายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน 0 22,000 22,000

งบรายจ่ายอ่ืน
รายจ่ายอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 261,000 227,900 57,500
รวมงบลงทุน 261,000 227,900 57,500

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ 0 40,000 0

เคร่ืองส ารองไฟ 0 0 0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 0 6,300 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 0 0 5,200
เคร่ืองสแกนเนอร์ 0 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน 0 51,000 0
เคร่ืองพิมพ์ Laser printer 0 0 0

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 38,000 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 0 0 34,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 25,000 0 %
35,000 55,000
35,000 55,000

7,289,650.65 7,649,815.16

1,034,980 1,060,820 13.81 %
14,200 14,340 100 %
42,000 42,000 0 %

130,920 136,200 -10.15 %
24,000 23,220 0 %

1,246,100 1,276,580
1,246,100 1,276,580

0 37,000 0 %
6,900 4,500 -44 %
6,900 41,500

88,430 0 0 %
0 105,300 0 %

39,677.5 27,665 0 %
44,600 39,900 0 %
98,000 12,000 -100 %

ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 50,000 50,000
โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี 0 880,000 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 38,312 30,000 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 72,800 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 128,000 128,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 75,000 68,400
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 60,000 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 15,000 8,400

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,079,520 1,532,640 1,716,480
รวมงบบุคลากร 1,079,520 1,532,640 1,716,480

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 125,880 164,400 147,720
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 24,000 48,000
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 887,640 1,278,240 1,454,760

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 65,000 45,000
รวมงานบริหารท่ัวไป 7,627,318.37 7,776,550 7,487,660

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 0 25,000 25,000
รวมเงินอุดหนุน 45,000 65,000 45,000

- 19 -



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

5,400 19,680 325.53 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
10,210 7,116 233.33 %

286,317.5 211,661

29,993 49,994.9 -20 %
50,000 39,990 -20 %
79,993 89,984.9

7,138 11,124 0 %
7,138 11,124

380,348.5 354,269.9

3,000 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %

0 0 0 %
47,670 0 0 %

0 0 100 %
0 0 100 %

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 0 0 69,000
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 0 22,000

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 22,000 0 0
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0

พัดลมติดผนัง 0 5,100 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 4,000
ช้ันเก็บแฟ้ม 0 0 14,400

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 228,552.85 1,325,500 451,400
งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 18,852 25,000 25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 18,852 25,000 25,000

รวมค่าวัสดุ 84,758.85 100,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุส านักงาน 49,758.85 50,000 40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 50,000 40,000

รวมค่าใช้สอย 120,142 1,125,500 278,000
ค่าวัสดุ

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563 0 29,800 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,350 3,000 10,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน 4,680 4,700 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตาม “พ.ร.บ. ภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”

0 0 40,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 -100 %

3,190 0 0 %
14,940 0 0 %
2,800 0 0 %

71,600 0
71,600 0

1,698,048.5 1,630,849.9
8,987,699.15 9,280,665.06

0 0 100 %

0 0
0 0
0 0

0 0 100 %
9,050 0 0 %

0 0 100 %
โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต าบลขุนคง 0 10,000 10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 40,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 10,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหางดง

0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวมงานบริหารงานคลัง 1,330,072.85 2,871,240 2,277,280
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 8,957,391.22 10,647,790 9,764,940

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 13,100 109,400
รวมงบลงทุน 22,000 13,100 109,400

เคร่ืองส ารองไฟ 0 0 0
จอภาพ 0 0 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0

เคร่ืองสแกนเนอร์ 0 0 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

5,670 9,820 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
14,720 9,820

0 0 100 %
0 15,200 0 %

2,850 0 0 %
2,850 15,200

17,570 25,020

0 0 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %
0 0
0 0

17,570 25,020
17,570 25,020

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 69,430 50,000 205,000
แผนงานการศึกษา

รวมงบลงทุน 63,150 0 60,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 69,430 50,000 185,000

ชุดดับเพลิง 0 0 60,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 63,150 0 60,000

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 48,150 0 0

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า 15,000 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 30,000 40,000
รวมงบด าเนินงาน 6,280 50,000 125,000

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 20,000 20,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 10,000 10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 0 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 6,280 20,000 85,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 6,280 10,000 0
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟในส านักงานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 15,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

768,660 813,540 34.81 %
0 0 0 %
0 0 300 %

568,326 704,039 19.18 %
15,000 21,903 0 %

1,351,986 1,539,482
1,351,986 1,539,482

0 0 100 %
9,000 9,000 -19.1 %
9,000 9,000

97,790 0 0 %
0 16,200 1.5 %

0 0 0 %
8,634 11,439.88 0 %

14,100 15,300 -44.44 %
33,365 29,885 273.13 %

21,490.5 15,087 -25 %
175,379.5 87,911.88

27,655 48,419 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000

วัสดุส านักงาน 51,141 35,000 35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 191,513 239,780 233,000
ค่าวัสดุ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 29,855 9,380 35,000
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,950 40,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร์และนอกราชอาณาจักร 59,118 0 0
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 54,000 30,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 30,000 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 95,590 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 106,400 108,000

รวมค่าตอบแทน 12,200 17,800 116,400
ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 3,500 0 102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 17,800 14,400

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,406,969 1,700,070 2,224,920
รวมงบบุคลากร 1,406,969 1,700,070 2,224,920

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 615,767 637,360 759,600
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,360 24,000 24,000

เงินประจ าต าแหน่ง 5,016 42,000 42,000
เงินวิทยฐานะ 0 21,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 761,826 975,710 1,315,320
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 -100 %
7,020 15,100 0 %

0 0 -100 %
34,675 63,519

219,054.5 160,430.88

0 0 100 %
6,000 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %

6,000 0
6,000 0

1,577,040.5 1,699,912.88

0 0 100 %

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขุนคง 0 0 729,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,681,573 2,067,650 2,718,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,000 59,300
รวมงบลงทุน 0 15,000 59,300

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 0 15,000 0
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)

0 0 44,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 2,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 70,891 95,000 85,000
รวมงบด าเนินงาน 274,604 352,580 434,400

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,750 30,000 30,000
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 10,000 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

583,600 663,740 -100 %
583,600 663,740

112,086.38 109,509.28 0 %
112,086.38 109,509.28
695,686.38 773,249.28
695,686.38 773,249.28

2,272,726.88 2,473,162.16

0 0 267.29 %
0 0 419.48 %
0 0 200 %
0 0 194.55 %
0 0 140 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 200 %
0 0 100 %
0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,000 8,000
รวมค่าตอบแทน 0 28,000 229,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000
ค่าเช่าบ้าน 0 24,000 72,000

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 144,000

รวมงบบุคลากร 0 387,940 1,323,360
งบด าเนินงาน

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 15,000 36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 387,940 1,323,360

เงินประจ าต าแหน่ง 0 14,000 42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 110,000 324,000

เงินเดือนพนักงาน 0 244,320 897,360
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 4,620 24,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 751,323.34 850,625 872,715
รวมแผนงานการศึกษา 2,432,896.34 2,918,275 3,591,335

รวมค่าวัสดุ 107,123.34 143,715 143,715
รวมงบด าเนินงาน 751,323.34 850,625 872,715

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 107,123.34 143,715 143,715

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนสถานศึกษา 644,200 706,910 0
รวมค่าใช้สอย 644,200 706,910 729,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %

0 0 300 %
0 0 100 %
0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0

0 0 500 %
0 0 100 %
0 0
0 0

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 -100 %

0 0 100 %
ครุภัณฑ์การเกษตร

เคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) 0 0 80,000

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ชนิดมือจับบิด มอก. 0 0 5,500
โต๊ะท างานเหล็ก 0 6,800 0

เก้าอ้ีส านักงานขนาดใหญ่ 0 0 4,000
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 0 0 11,700

ครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอ้ีส านักงานขนาดกลาง 0 0 2,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 5,000 50,000
รวมงบด าเนินงาน 0 80,030 539,000

วัสดุส านักงาน 0 5,000 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 47,030 260,000
ค่าวัสดุ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 10,000 0
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 5,000 20,000
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ 0 0 30,000

ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกและค่าจ้างเหมาบริการ 0 32,030 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 180,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 20,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %
0 0
0 0
0 0

1,069,988.5 0 0 %
0 1,110,866 100 %
0 0 -100 %

0 0 -100 %
0 0 100 %
0 0 -33.33 %
0 9,160 0 %

48,546.28 45,897.74 -100 %
0 19,210 -100 %

13,635 9,610 -100 %โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมต าบลขุนคง 109,100 10,000 0

โครงการป้องกันโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,พิษสุนัขบ้า,ไข้หวัดนก เป็นต้น) 71,714.65 50,000 0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 20,000 0

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 0 30,000 20,000
โครงการบริหารจัดการเพ่ือรักษาทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 0 0 0

แก้ไขบัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 0 112,200 0
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 0 0 70,000

ค่าจ้างเหมาบริการเก็บและขนขยะ ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 0 1,200,000 0
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 1,200,000

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0 506,870 1,992,860
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 38,900 130,500
รวมงบลงทุน 0 38,900 130,500

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink tank 
printer)

0 7,500 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 2,600 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 0 22,000 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต 0 0 6,500
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %
0 0 100 %

1,132,169.78 1,194,743.74

15,426 6,081.84 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

15,426 6,081.84
1,147,595.78 1,200,825.58

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บ้านหนองโขง 0 0 20,000
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4 บ้านสารภี 0 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านต้นแก้ว 0 0 20,000
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้านถวาย 0 0 20,000

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน

รวมงบด าเนินงาน 206,794.65 1,452,200 1,535,000
งบเงินอุดหนุน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0 5,000
รวมค่าวัสดุ 25,980 30,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,980 30,000 30,000
วัสดุการเกษตร 0 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 180,814.65 1,422,200 1,480,000
ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลสถานประกอบการจ าหน่ายและสะสมอาหาร 0 0 20,000
โครงการอบรมสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านตัดแต่งผมเสริมสวย 0 0 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

0 0 50,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ในต าบลขุนคง

0 0 30,000

โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ าอุปโภค บริโภค ระดับพ้ืนฐาน 0 0 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 0 0 20,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

180,000 0 0 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %
0 20,000 -100 %

180,000 180,000
180,000 180,000

1,327,595.78 1,380,825.58
1,327,595.78 1,380,825.58

864,115 953,229 15.94 %
13,598 22,658 50 %
42,000 42,000 0 %

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 14,340 24,000 36,000
เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
เงินเดือนพนักงาน 899,012 1,022,060 1,184,940

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร

รวมแผนงานสาธารณสุข 206,794.65 2,139,070 3,707,860
แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 206,794.65 1,632,200 1,715,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านแพะใหม่ 0 20,000 0
รวมเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านท่าขุนคง 0 20,000 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะโก๋ 0 20,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านขุนคง 0 20,000 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านกาด 0 20,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองโขง 0 20,000 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านสารภี บ้านไร่ 0 20,000 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านต้นแก้ว 0 20,000 0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านถวาย 0 20,000 0

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 9 บ้านแพะใหม่ 0 0 20,000
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 บ้านท่าขุนคง 0 0 20,000
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะโก๋ 0 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านขุนคงหลวง 0 0 20,000
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บ้านกาด 0 0 20,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

919,713 1,017,887
919,713 1,017,887

14,700 7,700 0 %
19,200 0 100 %
2,400 2,400 -56.25 %

36,300 10,100

132,300 0 0 %
0 217,910 -65.12 %
0 0 -86.7 %

18,225 11,625.1 0 %
36,100 4,600 0 %

0 0 100 %
456,894.38 190,847 -25 %
643,519.38 424,982.1

28,908 29,712 0 %
102,263.69 94,562 25 %

0 0 0 %
0 0 0 %

38,375 49,655 0 %
169,546.69 173,929รวมค่าวัสดุ 118,551 280,000 310,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 50,000 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,600 50,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 56,982 120,000 150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 30,000 30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุส านักงาน 29,969 30,000 30,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 350,110 400,000 300,000
รวมค่าใช้สอย 417,771.1 1,336,000 645,000

ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 30,000 30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0 0 20,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 53,361.1 30,000 30,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 688,000 240,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน 0 188,000 25,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 14,300 0 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 9,600 4,200
รวมค่าตอบแทน 37,850 39,600 94,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6,650 30,000 30,000
ค่าเช่าบ้าน 28,800 0 60,000

งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 955,352 1,088,060 1,262,940
รวมงบบุคลากร 955,352 1,088,060 1,262,940
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

252,787.06 595,172.3 -19.35 %
252,787.06 595,172.3

1,102,153.13 1,204,183.4

0 0 100 %
0 0 100 %
0 0 100 %

39,700 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

22,800 0 0 %

0 0 0 %

9,000 0 0 %
53,000 0 0 %

0 0 -100 %

2,490 0 0 %

0 0 -100 %
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ลานออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย 0 134,000 0

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีหรือขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด
 A3

0 82,000 0

เคร่ืองส ารองไฟ 0 0 0

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 0 0 0
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร์ หรือชนิด LED แบบ Network 0 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)

0 30,000 30,000

ล้อวัดระยะ 0 0 15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 0 65,500 0
ครุภัณฑ์ส ารวจ

รถจักรยานยนต์ 0 0 0
ครุภัณฑ์การเกษตร

โต๊ะท างานเหล็ก 0 0 4,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เก้าอ้ีส านักงาน 0 0 2,000
ช้ันเก็บแฟ้ม 0 0 18,000

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวมงบด าเนินงาน 944,853.01 2,275,600 1,549,200
งบลงทุน

ค่าไฟฟ้า 370,680.91 620,000 500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 370,680.91 620,000 500,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 100 %

126,990 0

0 0 100 %
0 0

126,990 0
2,148,856.13 2,222,070.4

197,515 140,054 0 %
0 0 -80 %

197,515 140,054
197,515 140,054

213,000 0 0 %

294,500 0 0 %

283,000 0 0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสาย 
ชม.ถ.104-01 หมู่ 2

0 0 0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 2 หมู่ 8 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน ซอย 2 ขวา 21 ซ้าย หมู่ 5

0 0 0

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวมงบด าเนินงาน 58,410 250,000 130,000
งบลงทุน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 150,000 30,000
รวมค่าวัสดุ 58,410 250,000 130,000

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,410 100,000 100,000

งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 0 311,500 1,489,300
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,900,205.01 3,675,160 4,301,440

โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเด่ียว หมู่ท่ี 6 บ้านกาด 0 0 1,220,000
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 1,220,000

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ลานออกก าลังกาย และเคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในต าบลขุนคง

0 0 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 311,500 269,300
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

290,000 0 0 %

288,000 0 0 %

308,000 0 0 %

297,500 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองโขง (ล าเหมืองรอบหมู่บ้าน)

0 172,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองโขง (เลียบถนนคอนกรีต ซอย 5)

0 127,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 2 
บ้านถวาย (บริเวณล าเหมืองกลางบ้าน ซอย 5 เช่ือม ซอย 7)

0 0 193,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 3 
บ้านหนองโขง  (บริเวณล าเหมืองกลางบ้าน หลังศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน)

0 0 350,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 1 
บ้านต้นแก้ว (บริเวณล าเหมืองกลางบ้าน ซอย 2 เช่ือม ซอย 3)

0 0 350,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 2 
บ้านถวาย

0 439,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน หมู่ 9

0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 บ้านขุนคง

0 488,600 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสาย
หลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6

0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสาย
หลักภายในหมู่บ้าน หมู่ 3

0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสาย
ซอย 6/1 หมู่ 7

0 0 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 315,000 0 %

0 76,000 0 %

0 300,000 0 %

0 300,000 0 %

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 6/1 หมู่ 7 บ้านท่าขุนคง 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก หมู่ 2 บ้านถวาย 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 10 หมู่ 3 บ้านหนองโขง 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ 8 บ้านท่ามะโก๋ 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 8 
บ้านท่ามะโก๋

0 291,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 9 
บ้านแพะใหม่

0 434,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 6 
บ้านกาด

0 415,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 7 
บ้านท่าขุนคง

0 169,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 4 
บ้านสารภี(โครงการท่ี 2)

0 112,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 5 
บ้านขุนคง (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 13/1)

0 0 355,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 4 
บ้านสารภี

0 188,000 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 4 
บ้านสารภี (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3)

0 0 347,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 316,000 0 %

0 301,000 0 %

0 298,000 0 %

0 297,000 0 %

0 379,000 0 %

0 205,000 0 %
0 67,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

302,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %
0 0 0 %

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านท่าขุนคง 0 75,000 0
โครงการปรับปรุงผิวสนามฟุตซอลองค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 490,000 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 บ้านต้นแก้ว

0 163,000 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านถวาย  (บริเวณ
ถนนซอยข้างวัดบ้านถวาย)

0 0 233,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 8 บ้าน
ท่ามะโก๋ (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3)

0 0 113,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนซอย 6 หมู่ 4 บ้านสารภี

0 0 0

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณเลียบล าเหมืองกลาง หมู่ 1 บ้านต้นแก้ว 0 0 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 8 บ้าน
ท่ามะโก๋  (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 4)

0 0 311,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 1 บ้านต้นแก้ว

0 0 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 บ้านท่ามะโก๋ 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ล าเหมือง หมู่ 9 บ้านแพะใหม่ 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด เลียบคลองชลประทานหมู่ 5 
บ้านขุนคง

0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก หมู่ 6 บ้านกาด 0 0 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านสารภี และบ้านไร่ หมู่ 4 0 0 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 -100 %
0 0 -100 %

297,000 0 0 %

146,300 0 0 %

0 0 0 %
2,719,300 2,854,000
2,719,300 2,854,000

0 0 -100 %
0 0
0 0

2,916,815 2,994,054

0 0 0 %
0 0
0 0
0 0

5,065,671.13 5,216,124.4
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 797,500 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,700,215.01 7,831,760 6,733,440

รวมค่าใช้สอย 797,500 0 0
รวมงบด าเนินงาน 797,500 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 797,500 0 0

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 542,000 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,002,510 4,156,600 2,432,000

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 0 542,000 0
รวมเงินอุดหนุน 0 542,000 0

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวมงบลงทุน 944,100 3,364,600 2,302,000
งบเงินอุดหนุน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให่เอกชน นิติบุคลหรือบุคคลภายนอก 0 50,000 50,000
รวมค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 944,100 3,364,600 2,302,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 454,100 0 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุุงผิวจราจรโดยการลาดยางผิวเรียบแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over Lay) ถนน ซอย 3 หมู่ท่ี 1

0 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านต้นแก้ว 0 100,000 0
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 0 141,000 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %
290,000 289,720 0 %

0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 0 %
0 0 100 %
0 0 100 %

25,780 19,900 -100 %
0 0 0 %
0 40,860 0 %

22,360 52,205 -100 %
0 0 100 %
0 32,000 -33.33 %
0 0 100 %

338,140 434,685

65,340 65,700 0 %
65,340 65,700

403,480 500,385
403,480 500,385
403,480 500,385รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 426,670 455,000 490,000

รวมงบด าเนินงาน 426,670 455,000 490,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 426,670 455,000 490,000

วัสดุส านักงาน 65,520 75,000 75,000
รวมค่าวัสดุ 65,520 75,000 75,000

รวมค่าใช้สอย 361,150 380,000 415,000
ค่าวัสดุ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 0 30,000 20,000
โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 15,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 30,000 0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 30,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลขุนคง 18,470 0 0
โครงการส่งเสริมการจัดท าบัญชีพครัวเรือนในชุมชน 0 0 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีต าบลขุนคง 0 0 30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี 43,360 30,000 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและอบรมประชาคมต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 7,710 0 0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลขุนคง 0 0 20,000

โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย 0 290,000 290,000
โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย คร้ังท่ี 27 ประจ าปี 2560 290,000 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลขุนคง 1,610 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการจัดประชุม/อบรมประชาคมหมู่บ้านและต าบลต าบลขุนคงเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา 0 0 10,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

26,250 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %

26,250 0

29,600 0 100 %
29,600 0
55,850 0

10,000 0 0 %
10,000 0
10,000 0
65,850 0

0 0 0 %
0 15,720 0 %โครงการจัดงานธรรมะสัญจร 15,300 0 0

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมด าหัวผู้สูงอายุเน่ืองในประเพณีปีใหม่เมือง 70,950 0 0

งบด าเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 41,900 15,000 80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 0

ครุภัณฑ์กีฬา
โต๊ะเทเบิลเทนนิส 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวมค่าวัสดุ 0 15,000 30,000
รวมงบด าเนินงาน 41,900 15,000 80,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 15,000 30,000

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคี 0 0 50,000
รวมค่าใช้สอย 41,900 0 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคี 0 0 0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนต าบลขุนคง 41,900 0 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

0 0 0 %
0 38,660 42.86 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 0 %
0 0 100 %

5,360 0 -100 %
0 0 0 %

83,470 82,300 10,525 %
45,180 0 100 %
31,459 0 0 %
8,500 0 100 %

173,969 136,680
173,969 136,680
173,969 136,680
239,819 136,680

21,175 11,660 0 %
31,450 25,340 -100 %
52,625 37,000

11,560 24,568 0 %วัสดุการเกษตร 18,959 30,000 30,000

รวมค่าใช้สอย 25,660 60,000 30,000
ค่าวัสดุ

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีทางการเกษตรต าบลขุนคง 25,660 30,000 30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 30,000 0

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานส่งเสริมการเกษตร
งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 278,560 90,800 355,000
แผนงานการเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 236,660 75,800 275,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 236,660 75,800 275,000

โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูรวมช่าง 0 0 10,000
รวมค่าใช้สอย 236,660 75,800 275,000

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดในต าบลขุนคง 0 0 60,000
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเท่ียนเข้าพรรษา 0 0 0

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด 0 5,000 5,000
โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมืองล้านนา 0 800 85,000

โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0 0 65,000
โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 20,000 35,000 0

โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา 28,170 0 0
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด 9,440 0 0

โครงการจัดงานสืบฮีต สานฮอย  ผ่อกอยประเพณีย่ีเป็ง 9,500 35,000 50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดในต าบลขุนคง 63,300 0 0

โครงการจัดงานประเพณีไหว้ครูร่วมช่าง 20,000 0 0
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

11,560 24,568
64,185 61,568

0 0 0 %
0 0
0 0

64,185 61,568

0 0 100 %

0 0
0 0
0 0

64,185 61,568

70,041 83,174 6.67 %
0 2,841 39.53 %เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 4,300 6,000

งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,618 90,000 96,000

งบกลาง
งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 221,619 90,000 110,000
แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนินงาน 0 0 50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 0 0 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้
งบด าเนินงาน

รวมงบลงทุน 177,000 0 0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 221,619 90,000 60,000

เคร่ืองพ่นหมอกควัน 177,000 0 0
รวมค่าครุภัณฑ์ 177,000 0 0

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร

รวมงบด าเนินงาน 44,619 90,000 60,000
งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ 18,959 30,000 30,000
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ปี 2561 ปี 2562ปี 2560 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
รายจ่ายจริง ประมาณการ

6,963,400 7,779,400 5.48 %
1,298,400 1,327,200 30.14 %

124,500 126,000 0 %
230,697 151,587 -3.23 %
167,500 0 0 %

0 20,000 0 %
0 100,000 50 %

185,380 201,000 -1.11 %
9,039,918 9,791,202
9,039,918 9,791,202
9,039,918 9,791,202
9,039,918 9,791,202

27,418,664.94 28,865,632.2
รวมแผนงานงบกลาง 8,348,598 11,497,305 12,542,425

รวมทุกแผนงาน 24,642,174.22 35,720,000 37,500,000

รวมงบกลาง 8,348,598 11,497,305 12,542,425
รวมงบกลาง 8,348,598 11,497,305 12,542,425

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 174,000 226,205 223,700
รวมงบกลาง 8,348,598 11,497,305 12,542,425

เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 20,000 20,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 100,000 150,000

ส ารองจ่าย 16,080 300,000 290,325
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 167,500 0 0

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,379,400 1,704,000 2,217,600
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 152,000 180,000 180,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,388,000 8,872,800 9,358,800
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.  งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด) รวม 7,487,660 บาท 

  1.1  งบบุคลากร รวม 4,972,860 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว                         รวม 4,972,860 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท 

   

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก     จำนวน   514,080    บาท      
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ  20,400 บาท เป็น
เงิน 244,800 บาท และเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 
11,220 บาท เป็นเงิน  269,280 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

   

2)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก    จำนวน    42,120    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ  1,750 บาท  เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท  เป็นเงิน 21,120 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   

3)  ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     จำนวน   42,120    บาท          
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
1,750 บาท  เป็นเงิน  21,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 
2 อัตรา อัตราเดือนละ 880 บาท  เป็นเงิน  21,120 บาท  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
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4)  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ    จำนวน   86,400    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ 7,200  บาท  เป็นเงิน  86,400 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

   

5)  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน   1,368,000    บาท     
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 
11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 
อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 
อัตรา อัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน  1,296,000 บาท  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,920,140 บาท 

   

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จำนวน   2,122,140     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 8 อัตรา 
ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

2)  ประเภทเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน   จำนวน   96,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(2) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 
ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดอืน   
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง         จำนวน    126,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัด 
อบต.) จำนวน 1 อัตรา และนักบริหารงานทั่วไประดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา  ตามกรอบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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4)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน    528,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 
อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

      

5)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง     จำนวน   48,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว/เงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดอืน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1.2  งบดำเนินงาน รวม 2,390,300 บาท 

   1.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                        รวม 1,907,300 บาท 

      ค่าตอบแทน   รวม 330,300 บาท 

   
1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน    120,000    บาท 

      

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ  
พนักงานจา้ง จำนวน  100,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ  
พนักงานจ้างตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 
(2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง     จำนวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้อำนวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียน
อำเภอ เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายสำหรับการเลือกต้ังท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น     
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2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จำนวน   192,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

      

3)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   18,300   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน  

      ค่าใช้สอย รวม 1,087,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร      จำนวน     477,000       บาท 

   

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จำนวน  50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่   เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ และค่าบริการสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ สื่อโทรคมนาคม รวมทั้งค่าจ้างทำวีดีทัศน์ ปฏิทิน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ใบปลิว 
โปสเตอร์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2. ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง  จำนวน  50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่การดำเนินงาน/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนคง   
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จำนวน  42,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้งานในสำนักงานและบริการประชาชน 
4. ค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน  5,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมศาล ค่าภาษีรถยนต์ เป็นต้น  
5. ค่าเชา่พื้นที่เก็บเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ท  จำนวน 
30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่สำหรับจัดทำเว็บไซด์ (Website) Domain name และดูแลระบบ sever การ
ปรับปรุงเว็บไซด์ ค่าจดทะเบียนเว็บไซด์ และหรือค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ โทรศัพท ์สัญญาณอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
6. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน  300,000 บาท  
    6.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่ง
มิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินวัสดุ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
    6.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสถานที่ภายในอาคาร
และบริเวณรอบอาคารสำนักงานหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
การชั่วคราว เป็นต้น 
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- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

      

2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จำนวน    90,000    บาท 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
 1.  ค่ารับรอง    จำนวน   10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง เพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2. ค่าเลี้ยงรับรอง    จำนวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซ่ึง
จำเป็นต้องจ่ายที่ เกี่ยวกับการเลี้ ยงรับรองในการประชุมสภาท้ องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรอืตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 3.  ค่าใชจ้่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   จำนวน  50,000 บาท  
- เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการจั ดกิ จก รรม เฉลิ มฉลองใน วัน สำคัญ ของชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  งานรับ เสด็จ เชื้ อพระวงศ์ทุกพระองค์  และงานรัฐพิธีต่ าง ๆ  อาทิ  วันปิยะ
มหาราช (23 ตุลาคมของทุกปี ) และวันสำคัญอ่ืนๆ โดยจ่ายเป็นค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่อง
สักการะบู ชา  ค่ าพระบรมสาทิ สลั กษณ์  ค่ าใช้ จ่ าย ในการส่ งเสริมกิจกรรมร่วมงาน  ค่ าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่อยู่ในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬา เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
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3)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   470,000  บาท 

   

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
จำนวน   80,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด 
- โดยถอืปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   

(2) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 70,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 

   

(3)  โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง  
จำนวน    200,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนคง  โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
ค่าป้าย  แผนพับ และสื่ออ่ืน ๆ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง  ค่าน้ำ  น้ำแข็ง  ค่าอาหาร  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการเลือกตั้ง   
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายสำหรับการเลือกต้ังท้องถิน่ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5  

   

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จำนวน  50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุน
คง ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 2  
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(5) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ   
จำนวน  20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำ
ความดีด้วยหัวใจ  (ฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 2 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1  

      

(6) โครงการงานของดีอำเภอหางดง   จำนวน   50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการงานของดีอำเภอหางดง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 7  

   

4)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   50,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าวัสด ุ รวม 490,000 บาท 

      

1)  ประเภทวัสดุสำนักงาน      จำนวน   70,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
สำนักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ยในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      

2)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน    20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

3)  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จำนวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน  เช่น กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง 
ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ผงซักฟอก 
สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

4)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง      จำนวน    20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ประเภท
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภา พันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

5)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน     30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 
ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ   
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ ล้อ ถังนำ้มัน ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ  

      

6)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน    250,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค  

      

7)  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จำนวน     20,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่อง
และระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, 
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  

      

8)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้น เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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  1.2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 483,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 483,000 บาท 

      

1)  ประเภทค่าไฟฟ้า      จำนวน    300,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค  

   

2)  ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   จำนวน    15,000    บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสำนักงานและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 

   

3)  ประเภทค่าโทรศัพท์   จำนวน    88,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศพัท ์ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   

4)  ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จำนวน    80,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าวิทยุ
ติดตามตัว  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  1.3  งบลงทุน รวม 57,500 บาท 

  1.3.1  หมวดค่าครุภัณฑ ์ รวม 57,500 บาท 

   1)  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน  13,400    บาท 

   

(1)  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จำนวน 1,620 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

(2) เก้าอ้ีสำนักงาน   จำนวน 3,780 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด กว้าง 57 ซม.  ลึก 62 ซม. สูง 91-103 ซม.  
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

(3) ชั้นเก็บเอกสารแฟ้ม 40 ช่อง   จำนวน 4,200 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแฟ้ม 40 ช่อง  จำนวน  1  ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด กว้าง 92 ซม.  ลึก 31 ซม. สูง 180 ซม. 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

(4) ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทบึ  จำนวน  3,800  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซือ้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ  จำนวน  1  ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด กว้าง 91 ซม.  ลึก 45 ซม. สูง 180 ซม. 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  4,900  บาท 

   

(1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล  จำนวน 4,900 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูง  
2. มีหน่วยความจำภายในอย่างน้อย 4 GB และภายนอกอย่างน้อย 16 GB 
3. มี USB ในตัว ถ่ายโอนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ 
4. ชาร์ทแบตเตอรี่แบบลิเธียมในตัวเครือ่งผ่าน USB 
5. ฟังก์ชั่นปรับเสียงอัตโนมัติให้ได้เสียงที่ชัดเจนและมีความดังเหมาะสม 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 
 

   2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  39,200  บาท 

   

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
34,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จำนวน 2 เครื่อง  
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- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดกีว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 5,200 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  จำนวน 2 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมน่้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  1.4  งบรายจา่ยอ่ืน รวม 22,000 บาท 

  1.4.1  หมวดรายจ่ายอ่ืน รวม 22,000 บาท 

   

1)  รายจ่ายอ่ืน     จำนวน  22,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา
หรอืปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทางด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง พร้อมประเมินผลสรุปในรูปแบบ
รายงานหรือรูปเล่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
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  1.5  งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

  1.5.1  หมวดเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   1)  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ       จำนวน    45,000    บาท 

   

(1) โครงการขอรับอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่น  จำนวน 20,000  บาท   
- เพ่ืออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ประเพณีท้องถิ่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 4  

   

(2) โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 25,000  บาท   
- เพ่ืออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหางดง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ประจำปี 2564  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่  14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 5  

 
***************************** 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

2. งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  รวม 2,277,280 บาท 

  2.1  งบบุคลากร รวม 1,716,480 บาท 

  2.1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว                            รวม 1,716,480 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,716,480 บาท 

   

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จำนวน   1,454,760   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา 
ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

2)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   จำนวน   48,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง      จำนวน     42,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานคลังระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  จำนวน 1 อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

4)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน   147,720   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดย
การคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

5)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง       จำนวน     24,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว/เงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1
อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
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  2.2  งบดำเนินงาน รวม 451,400 บาท 

  2.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                          รวม 426,400 บาท 

      ค่าตอบแทน   รวม 68,400 บาท 

      

1)  ประเภทค่าเช่าบ้าน       จำนวน    60,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

      

2)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน     8,400    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 

      ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จำนวน    128,000     บาท 

      

 1. ค่าจ้างเหมาบริการ    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินวัสดุ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่
เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
2. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสถานที่ภายใน
อาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

   
2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   140,000   บาท 

   

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
จำนวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   

(2) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จำนวน 50,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 

   

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น   จำนวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดภาษีท้องถิ่น  และการให้บริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำโบรชัวร์ ถ่ายเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ าย อ่ืน  ๆ ที่ จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที ่14 ลำดับที่ 1  

   

(4) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562”    จำนวน   40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม 
“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562” โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4  

   

3)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   10,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน    จำนวน  40,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
สำนักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    40,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้น เปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เท ป บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์  หมึก
พิมพ์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 

   

1) ประเภทค่าบริการไปรษณีย ์
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์   



- 60 - 

 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  2.3  งบลงทุน รวม 109,400 บาท 

  2.3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 109,400 บาท 

   1)  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน    18,400   บาท 

   

(1)  เก้าอีส้ำนักงาน    จำนวน 4,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  2  ตัว โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
พนักพิงสูงหลังตาข่าย 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล    จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ  

   

(2) ชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน 14,400 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน  4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   2)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน    91,000    บาท 

   

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 69,000 บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 3 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดอืน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
แยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

   

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 22,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มหีน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกนั ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB ต้องมคีวามเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน่้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่นอ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 
************************************************** 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  รวม 205,000 บาท 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท 

  1.1  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

  1)  ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จำนวน    20,000    บาท 

  

(1) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอหางดง   จำนวน 20,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหางดงตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหางดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 7  

2.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 185,000 บาท 

  1.1  งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท 

 1.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                           รวม 125,000 บาท 

  ค่าใช้สอย   รวม 85,000 บาท 

  
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
จำนวน    85,000    บาท 

  

(1) โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลขุนคง   จำนวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลขุนคง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าจัดทำแผนพับ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรม และรวมถึงการ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงาน ฯลฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานในชุมชน การสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน พัฒนา
ระบบการสื่อสาร พาหนะฉุกเฉิน และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนา้ที ่77 ลำดับที่ 1  

  

(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล    จำนวน    10,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่า
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หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ
โครงการฯ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4  

  

(3) โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน   10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความ
ตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ของ
ประชาชนทุกระดับ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป เพ่ือสถิติการเกิดอุบัติภัยทุก
ประเภทไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลขุนคง เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับภัย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา้ที ่5 ลำดับที่ 1  

  

(4) โครงการฝึกอบรมป้องกันอคัคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน   15,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟในสำนักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ให้เกิด
ความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัย
ของประชาชนทุกระดับ สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภารกิจ
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ  เช่น  ค่าอัดผงเคมีแห้ง  ค่าแก๊ส ค่าน้ำมัน  ค่าน้ำมัน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2  

  

(5) โครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    จำนวน   40,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเห็นโทษพิษภัยของยาเสพติด  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน การเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด เพ่ือเป็นการรณรงค์ และบูรณาการร่วมกันกับของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
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ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1  

      ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

  

1) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จำนวน   20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา้ รองเท้า เข็มขัด  หมวก ผ้าผูกคอ  ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  

2) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง    จำนวน   10,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นคา่วัสดุเครื่องดบัเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ถังดบัเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  

3)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จำนวน    10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ ทรายอะเบท  วัคซีน  สำลีและผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ     

  1.2  งบลงทุน รวม 60,000 บาท 

  1.2.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 60,000 บาท 

  1)  ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง     จำนวน   60,000    บาท 

  

(1) ชุดดับเพลิง    จำนวน 3 ชุด 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง  จำนวน  3  ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เสื้อแขนยาว หนา 3 ชั้นมีแถบสะท้อนแสงทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส กางเกงขายาว 
หนา 3 ชั้น มีเอ๊ียมรั้งบ่า มีแถบสะท้อนแสง ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส พร้อมสกรีนชื่อ
หนว่ยงาน 
2. รองเท้ามีหูหิ้ว บริเวณหัวเสริมเหล็ก พื้นเสริมเหล็ก 
3. หมวกผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีกำบังหน้า น้ำหนักเบา ทนทานต่อแรงกระแทก 
4. ผ้าคลุมศีรษะ (hood) ยืดหยุ่น น้ำหนักเบาทนความร้อนได้ดี 
5. ถุงมือหนัง 2 ชั้น รัดข้อมือ มีแถบสะท้อนแสงบริเวณหลังมือ 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  หน้า  21  ลำดับที่ 3  ) 

 
*********************************** 
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แผนงานการศึกษา  
 

แผนงานการศึกษา  รวม 3,591,335 บาท 

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,718,620 บาท 

  1.1  งบบุคลากร รวม 2,224,920 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว                     รวม 2,224,920 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,224,920 บาท 

      

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน     จำนวน  1,315,320    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   

2)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง         จำนวน    42,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซกัซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินวิทยฐานะ   จำนวน   84,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับครู ระดับ คศ.2 หรือชำนาญการ  จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 
8 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 

   

4)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จำนวน   759,600  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 
อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

5)  ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง       จำนวน     24,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว/เงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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  1.2  งบดำเนินงาน รวม 434,400 บาท 

  1.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม 434,400 บาท 

      ค่าตอบแทน   รวม 116,400 บาท 

   

1)  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จำนวน   102,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

   

2)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   14,400   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 
 

      ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน    108,000    บาท 

      

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน  108,000 บาท  
    1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินวัสดุ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอำนาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
    1.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสถานที่ภายใน
อาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่  15 มกราคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

   
2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
จำนวน     95,000    บาท 

   

(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
จำนวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกดั 
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- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

   

(2) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกดั   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 

   

(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   จำนวน   35,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปลูกฝังเด็กให้เป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 
12  ประการ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์เป็นประมุข  โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1  

      

3)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        จำนวน     30,000     บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท 

      

1)  ประเภทวัสดุสำนักงาน      จำนวน     35,000      บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
สำนักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
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กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  10,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

3)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD 
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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4)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง   จำนวน 10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย 
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล ่เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  1.3  งบลงทุน รวม 59,300 บาท 

    1.3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  รวม 59,300 บาท 

   1)  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน  2,800    บาท 

   

(1) เก้าอ้ีสำนักงาน   จำนวน 2,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เก้าอ้ีสำนักงานขนาดกลาง 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จดัหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   2)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     จำนวน   56,500  บาท 

   

(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จำนวน  5,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จำนวน 2 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

   

(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จำนวน  7,500  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จำนวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
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นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที 
(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

   

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน  44,000  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่  1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)   จำนวน 2 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน่้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
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- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 872,715 บาท 

  2.1  งบดำเนินงาน รวม 872,715 บาท 

  2.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                        รวม 872,715 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 729,000 บาท 

   
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
จำนวน   729,000   บาท 

   

(1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  
จำนวน   729,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนคง  ดังนี้  
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ในอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 
75 คน  ระยะเวลา 245 วัน  เป็นเงินจำนวน  367,500  บาท 
2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  จำนวน 108,800 บาท 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง จำนวน 62,200 บาท 
4. โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  จำนวน  190,500  บาท เช่น 

1) โครงการเรียนรู้นอกสถานที ่ 
2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
3) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                    
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร ศพด.อย่างมีประสิทธิภาพ  
6) โครงการฟันขาวยิ้มสวย  
7) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
8) โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
9) โครงการชื่นชมอาชีพ   
10) โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง   
11) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น                                       
12) โครงการวันแม่แห่งชาติ   
13) โครงการกิจกรรมวันเขา้พรรษา  
14) โครงการสืบฮีต สานฮอย ปี๋ใหม่เมือง  
15) โครงการตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง   
16) โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู  
17) โครงการอาหารปลอดภัยสำหรับเด็ก  
18) โครงการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กเล็ก   
19) โครงการดรุณธรรม  
20) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
21) โครงการหนูน้อยมือสะอาด 
22) โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
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23) โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  
24) โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศแก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง  
25) โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ 
26) โครงการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง                          
27) โครงการนิทานสานสายใยความอบอุ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2  

      ค่าวัสดุ รวม 143,715 บาท 

   

1)  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)    จำนวน    143,715      บาท 
(1)  อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง   
จำนวน  143,715   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง  
อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 75 คน ระยะเวลา 260 วัน เป็นเงิน 143,715 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3  

 
 

************************************* 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานสาธารณสุข   รวม 3,707,860 บาท 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,992,860 บาท 

  1.1  งบบุคลากร รวม 1,323,360 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว                                                               รวม 1,323,360 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,323,360 บาท 

   

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จำนวน   897,360     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

2)  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จำนวน   24,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง         จำนวน    42,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  จำนวน 1 อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการ
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

4)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จำนวน    324,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการ
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

5)  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง     จำนวน   36,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว/เงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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  1.2  งบดำเนินงาน รวม 539,000 บาท 

  1.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 539,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 229,000 บาท 

   
1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน    144,000    บาท 

   

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  หรือค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนคง  จำนวน  144,000  บาท   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

   

2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จำนวน   72,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   8,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 

   

4) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จำนวน   5,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน     200,000    บาท 

   

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จำนวน 20,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตำบล  ในสื่อประเภท
ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกวีดีโอ วิดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย และค่าใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้     
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2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน   180,000   บาท 
  2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน 
ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินวัสดุ ค่ารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะ หรือที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
  2.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสถานที่ภายใน
อาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   
2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   50,000   บาท 

   

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน  20,000บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   

(2) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จำนวน   30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 

   

3)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   10,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุสำนักงาน      จำนวน   30,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
สำนักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    20,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ประเภทวัสด ุส ิ ้นเปลือง เช ่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ตลับผง
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ เช ่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี ่ชิป 
(MeMory Chip)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ 
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  1.3  งบลงทุน รวม 130,500 บาท 

  1.3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 130,500 บาท 

      1)  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน    24,000    บาท 

   

(1) เก้าอ้ีสำนักงานขนาดกลาง   จำนวน 2,800 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  2  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เก้าอ้ีสำนักงานขนาดกลาง 
- เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   

(2) เก้าอ้ีสำนักงานขนาดใหญ่   จำนวน 4,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  1  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เก้าอ้ีสำนักงานขนาดใหญ่ 
- เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   

(3) ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ชนิดมือจับบิด มอก.  จำนวน 5,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด ชนิดมือจับบิด มอก. จำนวน  1  ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด เป็นชนิดมือจับบิด 
- เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   

(4) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก   จำนวน 11,700 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน  3  ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 149 ซม. ลึก 40.6 ซม.สูง 87.4 ซม. 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

      2)  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร     จำนวน    80,000      บาท 

   

(1) เครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)  จำนวน 80,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)  จำนวน  1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. เครื่องยนต์เบนซิน แบบ 2 จังหวะ 
2. ระบบสตาร์ทแบบลานกระตุกและระบบจุดระเบิดแบบคอล์ยอิเล็กทรอนิกส์ 
3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
4. ขนาดถังบรรจุน้ำยา ไม่น้อยกว่า 12 ลิตร 
5. ขนาดถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.4 ลิตร 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  หน้า  21 ลำดับที่ 2) 
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      3)  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว    จำนวน    6,500      บาท 

   

(1) ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จำนวน    6,500  บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต  จำนวน 1 ตู้  
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2562  ดังนี้ 
 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 
 2) เป็นรุ่นที่ไดร้บัฉลากประสิทธิภาพ เบอร ์5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา 
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  หน้า  21 ลำดับที่ 1) 

      4)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน    20,000      บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน เป็นต้น 
เป็นรายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมถึงเป็นรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
อุปกรณ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื ่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

2. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  รวม 1,715,000 บาท 

  2.1  งบดำเนินงาน รวม 1,535,000 บาท 

  2.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 1,535,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 1,480,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน     1,200,000    บาท 

   

(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน   1,200,000   บาท 
- เพ่ือจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขนและกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลขุน
คง  ตามโครงการบริหารการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่ตำบลขุนคง เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื ่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่ 18 ตุลาคม 2560 การเบิกจ่ายถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 6  

   
2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน     280,000    บาท 

   

(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    จำนวน   30,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคติดต่อนำโดยแมลงเป็นพาหะ 
เช่น โรคไข้เลือดออก  โรคชิคุณกุนยา ฯลฯ และรวมถึงโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ตามสถานการณ์ โดย
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1  

   

(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน   20,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม  ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสาธิต 
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 7  

   

(3) โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตำบลขุนคง 
จำนวน   30,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในตำบลขุนคง โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น จัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื ่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1  

   

(4) โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน    จำนวน   20,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตและอุปกรณ์ที่
ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2  

   

(5) โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  จำนวน   70,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   
โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันและการใช้สำหรับการดับเพลิง
ไฟป่า หรือการเผาในที่โล่งเป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น การจัดกิจกรรมบูรณา
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การกับหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน เป็นต้น และรวมถึงจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0624/ว 7552 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2562 เรื่องการป้องกันและลดกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1  

   

(6) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี     จำนวน   50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ประกาศเกียรตบิัตร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระติกวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ค่าตอบแทนการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์เลี ้ยง  เป็นต้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช ้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 10  

   

(7) โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลสถานประกอบการจำหน่ายและสะสมอาหาร                 
จำนวน   20,000  บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลสถานประกอบการจำหน่าย
และสะสมอาหาร  เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ต่าง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทน  ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่  ประกาศเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช ้จ ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝ ึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่นพ.ศ.2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที ่3   

   

(8) โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ระดับพื้นฐาน จำนวน   30,000  บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน
ประปาดื่มได้ เช่น ค่าส่งตรวจทางวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์น้ำ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
เวชภัณฑ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน  ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ 
วัสดุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที ่1   

   

(9) โครงการอบรมสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านตัดแต่งผมเสริมสวย  จำนวน   10,000  บาท 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย 
จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4 ลำดับที ่ 2 

      ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 

   

1) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จำนวน   5,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด  หมวก ผ้าผูกคอ  ชุดปฏิบัติงานภาคสนาม ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จำนวน    30,000    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย วัคซีน  สำลีและ
ผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา อาทิ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง 
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ ฯลฯ    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

   

3)  ประเภทวัสดุการเกษตร      จำนวน   20,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  จอบหมุน  จาน
พรวน คราดซี่พรวนดิน เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง ถังบรรจุเคมี ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์ เช่น  ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ กากน้ำตาล จุลินทรีย์ชีวภาพ
ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื ่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

  1.2  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

  1.1.1  หมวดเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

      1)  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน        จำนวน    180,000    บาท 

   

(1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก้ว  จำนวน 20,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก้ว ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณสุข ตามโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง  ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน (2) โครงการสานพลังร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานตามพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า (3) โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1  

   

(2) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านถวาย  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสานพลังร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานตามพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า (2) โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (3) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตาม
พระราชดำริ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที ่ 14 สิงหาคม 2563 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2  

   

(3) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข หมู ่ที ่ 3 บ้านหนองโขง ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารณสุข  ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  (2) โครงการสานพลังร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2563  และฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3  
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(4) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสารภี  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านสารภี ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสานพลังร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานตามพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า (2) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4  

   

(5) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านขุนคงหลวง  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู ่ที ่ 5 บ้านขุนคงหลวง ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารณสุข  ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน  (2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5  

   

(6) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านกาด  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านกาด ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข  ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  (2) โครงการสานพลังร่วมใจ
ต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 6  

   

(7) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านท่าขุนคง  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข หมู ่ท ี ่  7 บ้านท่าขุนคง ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารณสุข ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสานพลังร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสาน
ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า (2) โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 7  



- 85 - 
 

 

   

(8) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโก๋  จำนวน 20,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโก ๋ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (2) โครงการ
สวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8  

   

(9) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านแพะใหม่  จำนวน 20,000  บาท   
- เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด ้านสาธารณสุข หมู ่ท ี ่  9 บ้านแพะใหม่ ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชนในด้านสาธารณสุข   ตามโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสวนพืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ (2) โครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 9  
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงานเคหะและชุมชน  รวม 6,733,440 บาท 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,301,440 บาท 

  1.1  งบบุคลากร รวม 1,262,940 บาท 

  1.1.1  หมวดเงือนเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างช่ัวคราว                                                               รวม 1,262,940 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,262,940 บาท 

   

1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    จำนวน   1,184,940     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 อัตรา ตาม
กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

2)  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน   จำนวน   36,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 2 อัตรา ตามกรอบแผน
อัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินประจำตำแหน่ง         จำนวน    42,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  จำนวน 1 อัตรา  ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยการคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  1.2  งบดำเนินงาน รวม 1,549,200 บาท 

  1.2.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 1,049,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 94,200 บาท 

   
1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน    30,000    บาท 

   

(1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำนวน    30,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก ่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดย
วิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนผู้มาปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 
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2)  ประเภทค่าเช่าบ้าน      จำนวน   60,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตำบล ตามสิทธิที่จะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   

3)  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จำนวน   4,200   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
- โดยถือปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน 

      ค่าใช้สอย รวม 645,000 บาท 

   1)  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จำนวน     265,000    บาท 

   

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน   จำนวน  25,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าบำรุงศาสนสมบัติวัด ค่าธรรมเนียมการเช่า ค่าจัดทำสัญญาเช่า และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
(2) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จำนวน   240,000   บาท 
  2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ    
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำสิ่งของต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินวัสดุ ค่ารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะ หรือที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
  2.2 ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดและดูแลสถานที่ภายใน
อาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานหรือที่สาธารณะ ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราว เป็นต้น 
- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   
2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   80,000   บาท 

   

(1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   
จำนวน  30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนา หรือไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด 
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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(2) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จำนวน   30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 

   

(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    จำนวน   20,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย    
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง  เช่น การขุดลอกคลอง การสร้างฝายกั้นน้ำ การสูบน้ำไว้ใช้
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 

   

3)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     จำนวน   300,000    บาท 
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุสำนักงาน      จำนวน   30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชื่อ
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สำนักงาน ฯลฯ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท ์เทป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุก่อสร้าง      จำนวน    150,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม 
เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ ประเภทอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

3)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน     30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ   
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ ล้อ ถังนำ้มัน ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

4)  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน    50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี้  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง 
น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนุายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 

   

5)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์       จำนวน    50,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบั นทึ กข้ อมู ล  (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge 
Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip)  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD 
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

  1.2.2  หมวดค่าสาธารณูปโภค                                       รวม 500,000 บาท 

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท 

      

1)  ประเภทค่าไฟฟ้า      จำนวน    500,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำและอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
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  1.3  งบลงทุน รวม 1,489,300 บาท 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 1,489,300 บาท 

  1.3.1  ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,300 บาท 

      1)  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน     จำนวน     24,300     บาท 

   

(1) เก้าอ้ีสำนักงาน    จำนวน  2,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  1  ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
พนักพิงสูงหลังตาข่าย 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   

(2) โต๊ะทำงานเหล็ก  จำนวน  4,300 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะทำงานเหล็ก  จำนวน  1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด 6 ฟุต พร้อมกระจก 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

   

(3) ชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน 18,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม จำนวน  5 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 

      2)  ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ     จำนวน    15,000      บาท 

   

(1) ล้อวัดระยะ   จำนวน  15,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ  จำนวน  1 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง  
2. ขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 32 ซม. 
4. โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรกควบคุมท่ีมือจับ พร้อมหูหิ้ว 
5. โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ 
6. มีขาตั้งพักเพ่ือความสะดวกในการทำงาน 
7. มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดระยะ 
8. แสดงผลการวัดระยะทางได้ 10 กม. 
9. มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 0.01 เมตร 
10. มีปุ่มกด reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มือจับและที่มาตรวัด 
11. สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง 
- เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หน้า  25  ลำดับที่ 23  ) 
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      3)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์    จำนวน    30,000      บาท 

   

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน   30,000   บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 1 เครื่อง  
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
เพ่ือใช้ในกจิการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      4)  ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     จำนวน    200,000      บาท 

   

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ลานออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกาย
ภายในตำบลขุนคง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที ่22  
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  1.3.2  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง รวม 1,220,000 บาท 

      1)  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     จำนวน     1,220,000     บาท 

   

1) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านกาด  จำนวน  1,220,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านกาด บริเวณหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง เลขที่ 47673 (ป่าช้าบ้านกาด สาธารณประโยชน์) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 9.50 เมตร 
พิกัด N 18-40-04.6  E 98-57-41.8 (ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จำนวน 
300,000 บาท งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จำนวน 920,000 บาท รวมงบประมาณ
ก่อสร้างทัง้สิ้น จำนวน 1,220,000 บาท) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 

2. งานไฟฟ้าถนน รวม 2,432,000 บาท 

  1.1  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 

  1.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 130,000 บาท 

      ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     จำนวน    100,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลำโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   

2)  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จำนวน     30,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี้  ประเภทวัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ   
ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) พวงมาลัย สายพานใบพัด 
หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ ล้อ ถงัน้ำมนั ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  1.2  งบลงทุน รวม 2,302,000 บาท 

  1.1.1  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                           รวม 2,302,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,302,000 บาท 

   1)  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     จำนวน   2,302,000     บาท   

   

1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านต้นแก้ว 
(บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 2 เชื่อม ซอย 3)  จำนวน  350,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 
บ้านต้นแก้ว บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 (ต่อเชื่อมรางฯเดิม)  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  พิกัด N 18-40-34.9    E 98-57-18.2  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1  
 

   

2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านถวาย  (บริเวณถนนซอยข้างวัด
บ้านถวาย)  จำนวน  233,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านถวาย บริเวณ
ถนนซอยข้างวัดบ้านถวาย (ต่อเชื่อมถนนฯ เดิม) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  พิกัด N 18-40-01.5   E 98-57-20.4  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4  
 

   

3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านถวาย (บริเวณ
ลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 5 เชื่อม ซอย 7)  จำนวน  193,000   บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 2 
บ้านถวาย  บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 (ต่อเชื่อมรางฯเดิม) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
สูง 1.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร  พิกัด  N 18-40-96.5  E 98-57-18.7 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5  
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4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองโขง  
(บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน หลังศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน)  จำนวน  350,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 
บ้านหนองโขง บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน (หลังศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน) ต่อเชื่อมรางฯเดิม 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร   พิกัด N 18-40-95.4  E 98-56-76.1  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที ่8 ลำดับที่ 7  
 

   

5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านสารภี  
(บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3)  จำนวน  347,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 
บ้านสารภี  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3 ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 
0.30 เมตร ยาว 120.00 เมตร   พิกัด N 18-40-56.5  E 98-56-55.8  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9  
 

   

6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง  
(บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 13/1)  จำนวน  355,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 
บ้านขุนคง  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 13/1 ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ขนาดกว้ าง 0.50 
เมตร  สูง 0.30 เมตร ยาว 122.00 เมตร  พิกดั  N 18-40-14.5  E 98-57-05.0  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 12 
  

   

7) โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโก๋ (บริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 4)  จำนวน  311,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้าน
ท่ามะโก๋  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 242.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร   พิกัด N 18-38-78.2  E 98-57-26.3  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 18 
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8) โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะโก๋ (บริเวณ
ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3)  จำนวน  113,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้าน
ท่ามะโก๋  บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 88.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตรพิกัด  N 18-38-88.5  E 98-57-32.8  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที ่19 
  

   
3)  ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึง่สิง่ก่อสร้าง    จำนวน   50,000 บาท   

   

(1) ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง  จำนวน  50,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง   

 
 

******************************** 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวม 490,000 บาท 

1.  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 490,000 บาท 

  1.1  งบดำเนินงาน รวม 490,000 บาท 

  1.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 490,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท 

   
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ      
จำนวน    415,000     บาท 

   

(1) โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย    จำนวน  290,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ประจำปี 2564 เพ่ือ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านถวาย เช่น จัดสถานที่ตกแต่งเวทีการแสดง การร่วมงานไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ การจัดประกวด แข่งขัน การจัดนิทรรศการ จัดบูธจำหน่ายสินค้าหรือแสดง
สินค้า   การประชาสัมพันธ์ การจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ คัทเอาท์ สปอตโฆษณา ค่าจัดสถานที่ตกแต่งเวทีการ
แสดง ค่าจ้างรถโฆษณา ค่าจัดการแสดง ค่าจัดทำรถขบวน ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงานตามโครงการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 113 ลำดับที ่3  

   

(2)  โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน    จำนวน   20,000    บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 1  

   

(3) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน   15,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นให้ประชาชนพ่ึงพาตนเอง
ได้ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการหลากหลายกิจกรรมและบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้ เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าเอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น  พ .ศ. 2557 และตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 5  
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(4)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลขุนคง จำนวน   20,000    บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลขุนคง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่า
หนั งสื อ  ค่ าใช้ จ่ าย ในการติดต่อสื่ อสาร  ค่ า เช่ า อุปกรณ์ ต่ าง ๆ  ค่ ากระเป๋ าหรือสิ่ งที่ ใช้ บ รรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0816.5/ว 4676 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1  

   

(5)  โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลขุนคง   จำนวน   30,000    บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลขุนคง เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลขุนคง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2 

   

(6)  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน   30,000    บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนคง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 6  

   

(7) โครงการจัดประชุม/อบรมประชาคมหมู่บ้านและตำบลตำบลขุนคงเพื่อทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนา    จำนวน   10,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุม/อบรมประชาคมหมู่บ้านและตำบลตำบลขุนคงเพ่ือทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนา  ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล และในการประชุม
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง  โดยจ่ายเป็นค่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความ
จำเป็น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5  
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      ค่าวัสดุ  รวม 75,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุสำนักงาน      จำนวน   75,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ดังนี้ ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  เช่น หนังสือพิมพ์ (จัดซื้อหนังสือพิมพ์
รายวันสำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลขุนคงทั้ง 9 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 
 

********************************* 
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แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  รวม 355,000 บาท 

1.  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท 

  1.1  งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   1.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม 80,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน     50,000     บาท 

   

(1)  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี  จำนวน  50,000  บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้างความรู้รัก
สามัคคี โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนพิธีกร กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าถุงเท้า ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม และสถานที่
แข่งขัน ค่าโล่รางวัล ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 14  

      ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุกีฬา   จำนวน  30,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา  ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง 
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตระกร้อ 
ตระกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิการจับเวลา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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2.  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 275,000 บาท 

  2.1  งบดำเนินงาน รวม 275,000 บาท 

  2.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                      รวม 275,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท 

   
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   275,000   บาท 

   

(1) โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด     จำนวน   5,000  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย  โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2  
 

   

(2)  โครงการจัดงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยประเพณียี่เป็ง   จำนวน    50,000    บาท                                                     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานสืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยประเพณียี่เป็ง เพ่ือ
ส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 11  
 

   

(3)  โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   จำนวน    65,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของวัดในตำบลขุนคง ได้แก่ วัดต้นแก้ว วัดถวาย วัดวงค์เมธา วัดขุนคง วัดเดช
ดำรงค์ และวัดสระแก้ว เช่น  กิจกรรมธรรมสัญจร กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมพระธรรมฑูต 
ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 18  
 

   

(4)  โครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา   จำนวน    85,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา  โดยจัดกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในตำบลขุนคง  เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป  โดย
จ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 6  
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(5) โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง   จำนวน  60,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดในตำบลขุนคง  ได้แก่ ประเพณี
สรงน้ำพระธาตุวัดถวาย ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดวงค์เมธา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดขุน
คงหลวง  และประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเดชดำรงค์  โดยจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 13  

   

(6) โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูรวมช่าง   จำนวน  10,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูรวมช่าง  โดยจ่ายเป็นค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 7  

 
********************************** 
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แผนงานการเกษตร 
 

แผนงานการเกษตร  รวม 110,000 บาท 

1.  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท 

  1.1  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  1.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 60,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
จำนวน   30,000   บาท 

   

(1) โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   จำนวน   30,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจำตำบลขุนคง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2  
 

      ค่าวสัดุ รวม 30,000 บาท 

   

1)  ประเภทวัสดุการเกษตร      จำนวน   30,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังนี้ ประเภทวัสดุคงทน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  จอบหมุน  
จานพรวน คราดซี่พรวนดิน  ฯลฯ  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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2.  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 50,000 บาท 

  2.1  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  2.1.1  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ                                       รวม 50,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
จำนวน   50,000   บาท 

   

(1)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  จำนวน   50,000    บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   เพ่ือสนอง
พระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูก
รักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และ
สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่า
สำเนาเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่  4 
เมษายน 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1  

 
 
 

************************************ 
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แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานงบกลาง รวม 12,542,425 บาท 

1. งานงบกลาง รวม 12,542,425 บาท 

 1.1  งบกลาง รวม 12,542,425 บาท 

 
 1.1.1  หมวดงบกลาง                                                                    รวม 12,542,425 บาท 

      

1)  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จำนวน    96,000     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของ
พนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน  
- โดยถือปฏิบัติตาม 
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533   
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 
เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) และหนังสือ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   

2) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    จำนวน  6,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบต. จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2    
- โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  
เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 

   

3)  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จำนวน    9,358,800   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1  

      

4)  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ      จำนวน    2,217,600     บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2  

   

5)  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จำนวน   180,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง    
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 3  
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6)  ประเภทสำรองจ่าย     จำนวน    290,325  บาท 
- เพ่ือสำรองจ่ายในการเผชิญเหตุตลอดปี  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉิน
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมวกควัน เป็นต้น  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

   6)  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน   จำนวน     393,700      บาท 

     

(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (สปสช.)   จำนวน    150,000     บาท   
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.   
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสมทบกองทนุ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1  

   

(2)  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     จำนวน   20,000    บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง  
- โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2  

   

(3)  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน  223,700   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจำปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่ มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
- โดยถอืปฏิบัติตาม 
1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม  2560   
4. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
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4,200 8,000 14,400 53,300

30,000 144,000 294,000

60,000 72,000 102,000 486,000252,000

26,700
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

120,000

งบ
ด ำเนินงำน

ค่ำตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเช่าบ้าน

เงินวิทยฐานะ
เงินประจ าต าแหน่ง 168,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000
เงินเดือนพนักงาน 3,576,900

675,720
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 144,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120

เงินเดือน 
(ฝ่ำยประจ ำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080

42,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1,368,000

งบบุคลำกร

เงินเดือน 
(ฝ่ำยกำรเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล

ส ารองจ่าย 290,325
เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,217,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

223,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 96,000
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,358,800

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 180,000

เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

งบกลำง งบกลำง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

5,000 5,000
240,000 1,380,000 108,000 2,156,000

20,000 70,000
50,000
42,000

25,000 25,000

30,000

5,000
90,000

30,000 20,000 30,000 190,000

50,000
30,000 30,000

30,000 30,000 130,000

70,000 70,000

50,000

50,000 50,000

35,000 35,000
290,000

50,000 50,000

10,000
โครงการจัดประชุม/อบรมประชาคมหมู่บ้านและต าบลต าบล
ขุนคงเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา

10,000

โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย 290,000
โครงการจัดงานสืบฮีต สานฮอย  ผ่อกอยประเพณีย่ีเป็ง

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการ  เพ่ือสร้างความรู้
รักสามัคคี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
 2.5
โครงการงานของดีอ าเภอหางดง 50,000

ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

110,000

ค่าธรรมเนียมและหรือค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 50,000

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 90,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บเว็บไซด์ ฐานข้อมูล และค่าติดต้ังระบบ
โทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

30,000

ค่าเบ้ียประกัน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5,000

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ายพร้อมกับการเช่า
ทรัพย์สิน

50,000
ค่าจัดท าวารสารเผยแพร่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนคง 50,000

ค่ำใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 428,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งบ
ด ำเนินงำน

ค่ำตอบแทน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

20,000

10,000
20,000 20,000

10,000

30,000 30,000

20,000 20,000
40,000

20,000 20,000

15,000

30,000 30,000

30,000 30,000

20,000

50,000

30,000
20,000

30,000 30,000

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีต าบลขุนคง 30,000
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลขุนคง 20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนคง

50,000

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (Covid-19) ในต าบลขุนคง
โครงการพัฒนาระบบการจัดการน้ าอุปโภค บริโภค 
ระดับพ้ืนฐาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผนหนีไฟใน
ส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 40,000

โครงการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินต าบล
ขุนคง

10,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีทาง
การเกษตรต าบลขุนคง

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ เราท า
ความดีด้วยหัวใจ

20,000

ค่ำใช้สอย

งบ
ด ำเนินงำน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

10,000

200,000

30,000

20,000 20,000

65,000 65,000
20,000

15,000

729,000 729,000

5,000 5,000
85,000 85,000
60,000 60,000
10,000 10,000

50,000 50,000

10,000 10,000

40,000

300,000 10,000 30,000 400,000
5,000 25,000

60,000 90,000
50,000 20,000 30,000 190,000

30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000

ค่ำวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ตาม “พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”

40,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 60,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการอบรมสุขาภิบาลผู้ประกอบการร้านตัดแต่งผมเสริม
สวย

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดในต าบลขุนคง
โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครูรวมช่าง

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมืองล้านนา

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลขุนคง

โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 20,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 30,000
โครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลสถานประกอบการจ าหน่าย
และสะสมอาหาร

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนคง

200,000

ค่ำใช้สอย

งบ
ด ำเนินงำน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

100,000 10,000 130,000
50,000 300,000

30,000 30,000
10,000
30,000

30,000 40,000
143,715 143,715

30,000 20,000 50,000
150,000 10,000 180,000

20,000
30,000 30,000 35,000 280,000

80,000
15,000

500,000 800,000
25,000
88,000

2,000 2,800 12,580
2,800 2,800
4,000 4,000

18,000 32,400
4,200
3,800

11,700 11,700
5,500 5,500

1,620
4,300 4,300โต๊ะท างานเหล็ก

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด ชนิดมือจับบิด มอก.
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,620

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ 3,800
ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก

ช้ันเก็บแฟ้ม 14,400
ช้ันเก็บเอกสารแฟ้ม 40 ช่อง 4,200

เก้าอ้ีส านักงานขนาดกลาง
เก้าอ้ีส านักงานขนาดใหญ่

เก้าอ้ีส านักงาน 7,780

ค่าบริการโทรศัพท์ 88,000

งบลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าไฟฟ้า 300,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000

80,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 15,000

วัสดุส านักงาน 75,000 110,000

ค่ำ
สำธำรณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

วัสดุก่อสร้าง 20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000

วัสดุกีฬา
วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 250,000

ค่ำวัสดุ

งบ
ด ำเนินงำน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

69,000

44,000 44,000

30,000 30,000

34,000

22,000

7,500 7,500

5,200
5,000 5,000

6,500 6,500

4,900
20,000 20,000

200,000 200,000

80,000 80,000

15,000 15,000

60,000

1,220,000 1,220,000
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเด่ียว หมู่ท่ี 6 บ้านกาด

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง 60,000

ครุภัณฑ์ส ารวจ
ล้อวัดระยะ

ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV)

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ลานออกก าลังกาย และ
เคร่ืองออกก าลังกายภายในต าบลขุนคง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล 4,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 5,200
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

34,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 69,000
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

งบลงทุน

ค่ำครุภัณฑ์
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

350,000 350,000

193,000 193,000

350,000 350,000

347,000 347,000

355,000 355,000

311,000 311,000

113,000 113,000

233,000 233,000

50,000 50,000

22,00022,000งบรำยจ่ำย รำยจ่ำยอ่ืน รายจ่ายอ่ืน

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให่เอกชน นิติบุคลหรือ
บุคคลภายนอก

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะโก๋ (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
ซอย 3)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 
บ้านถวาย  (บริเวณถนนซอยข้างวัดบ้านถวาย)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 5 บ้านขุนคง (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน
 ซอย 13/1)
โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะโก๋  (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
ซอย 4)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 3 บ้านหนองโขง  (บริเวณล าเหมือง
กลางบ้าน หลังศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 4 บ้านสารภี (บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน 
ซอย 3)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 1 บ้านต้นแก้ว (บริเวณล าเหมือง
กลางบ้าน ซอย 2 เช่ือม ซอย 3)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด หมู่ท่ี 2 บ้านถวาย (บริเวณล าเหมืองกลางบ้าน 
ซอย 5 เช่ือม ซอย 7)

ค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

งบลงทุน
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แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป
รวม

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภท

รำยจ่ำย

แผนงำน
สำธำรณสุข

แผนงำน
กำรศึกษำ

แผนงำนงบ
กลำง

แผนงำน
กำรเกษตร

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน

20,000

20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000
20,000 20,000

20,000

25,000
110,000 355,000 6,733,440 3,707,860 3,591,335 37,500,000รวม 12,542,425 490,000 205,000 9,764,940

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
ประเพณีท้องถ่ิน

20,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 25,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 9 บ้านแพะใหม่
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 บ้านท่าขุนคง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะโก๋

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านขุนคงหลวง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บ้านกาด

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 3 บ้านหนองโขง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 4 บ้านสารภี

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านต้นแก้ว
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้านถวาย

20,000

เงินอุดหนุนเอกชน

งบเงิน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหางดง
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