
             
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)         รวม     1,771,000   บาท 
 
งบด าเนินงาน                 รวม      1,721,000   บาท 
1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ       รวม      1,721,000   บาท 
ค่าใช้สอย            รวม      1,190,000   บาท 

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน  1,080,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างท าการอย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อ
เติมครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ 
ค่าดูดล้างท่อระบายน้ า 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้         จ านวนเงิน   980,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  100,000  บาท) 

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า      จ านวน      10,000   บาท 
 ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าจ้างเหมาท าป้าย  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น 
ดังนี้ 

 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ   
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122) 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม            จ านวน    100,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ       
กองสาธารณสุขฯ  

                   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 
 
 



ค่าวัสดุ                  รวม         531,000   บาท 
(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน       20,000    บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน     400,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.  2556  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ           
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/             
ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน  300,000  บาท) 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  100,000 บาท) 

(3) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน       30,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน       80,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 



2558  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุอื่น ๆ        จ านวน       1,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 

งบลงทุน           รวม        50,000     บาท 
2. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                          รวม        50,000     บาท  
ค่าครุภัณฑ์           รวม        50,000     บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   (1) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            รวม        50,000     บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่                   
9  มิถุนายน 2558 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
  

                
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


