
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

        
ด�วยเทศบาลตําบลเขาชุมทอง มีความจําเป�นต�องโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖2 เพ่ือประโยชน(ของทางราชการและเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
รายการท่ี 1 

 

โอนเพ่ิม  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อม 
                    แผนงาน  สาธารณสุข 
 งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 งบ  ดําเนินงาน 

หมวดรายจ�าย ค�าใช�สอย 

ประเภท  รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 
      รายการ           โครงการสัตว(ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 
                          เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการโครงการสัตว(ปลอดโรคคนปลอดภัย 
                          จากโรคพิษสุนัขบ�า 
                                     - เป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

          - เป�นไปตามแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 –  
          2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 

โอนเพ่ิม  80,000 บาท 
 
 

  โอนลด   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล*อม 
    แผนงาน  สาธารณสุข 

 งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 งบ   บุคลากร  

หมวดรายจ�าย  เงินเดือน 
     ประเภทรายจ�าย  เงินเดือนพนักงาน 

รายการ   เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาลพร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม 
                      กรอบการบริหารงานบุคคล 
                      - เป�นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

                                           - พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน 
                                           ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
                                           - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
                                           หลักเกณฑ3เก่ียวกับพนักงานจ4าง ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แก4ไขเพ่ิมเติมถึง 
                                           ป;จจุบัน 

  โอนลด  80,000 บาท 
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รายการท่ี 2 
 

โอนเพ่ิม   กองการศึกษา 
                     แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งาน กีฬาและนันทนาการ 
 งบ   ดําเนินงาน 

หมวดรายจ�าย  ค�าใช�สอย 
ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 

     รายการ             โครงการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขันต�าง ๆ  
                                    เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการโครงการส�งนักกีฬาเข�าร�วมการแข�งขัน 
                                           ต�าง ๆ 
                                       - เป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

            - เป�นไปตามแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (พ.ศ.2561 –  
                                          2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 
                                         โอนเพ่ิม  100,000 บาท 

 
 

  โอนลด  กองการศึกษา 
 แผนงาน การศึกษา 

 งาน  บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 งบ  ดําเนินงาน  

หมวดรายจ�าย ค�าใช�สอย 
     ประเภทรายจ�าย  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ 

รายการ   เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ�างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย(พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
                      ตําบลเขาชุมทองหรือค�าจ�างเหมาบริการอ่ืน ๆ ท่ีเข�าลักษณะรายจ�ายประเภทนี้ 
                      ค�าติดต้ังไฟฟJา ค�าติดต้ังประปาฯ ค�าติดต้ังโทรศัพท( ฯลฯ 

 - เป�นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
                                          1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
                                          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค(กร 
                                          ปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
                                          3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 
                                          ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
                                          รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป�ขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
                                          4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 
                                          มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ(และอัตราค�าใช�จ�ายในการประกอบการ 
                                          พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป�ในลักษณะค�าใช�สอยและค�าสาธารณูปโภค 
                                          5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
                                        โอนลด  70,000 บาท 
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  โอนลด   กองการศึกษา 
 แผนงาน  การศึกษา 

 งาน   บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
 งบ   บุคลากร 

หมวดรายจ�าย  เงินเดือน 
     ประเภทรายจ�าย  เงินเดือนพนักงาน 

รายการ   เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนแก�พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู�ดูแลเด็ก  
   พร�อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนและตําแหน�งอ่ืน ๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 

               - เป�นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
                                           - เป�นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
                                           - พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนใน 
                                           ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
                                           - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
                                           หลักเกณฑ( 
                                           เก่ียวกับพนักงานจ�าง ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 แก�ไขเพ่ิมเติมถึงปTจจุบัน 

โอนลด  30,000 บาท 
 

รายการท่ี 3 
 

โอนเพ่ิม   สํานักปลัดเทศบาล 
                     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 งบ   ดําเนินงาน 

หมวดรายจ�าย  ค�าวัสดุ 
ประเภท   วัสดุเครื่องดับเพลิง 

     รายการ             ค�าจัดซ้ือเครื่องดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
                                    เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

                            2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
                                           ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุ 
                                           และครุภัณฑ(ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
                                          โอนเพ่ิม  60,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

- 4 – 
 
 

โอนลด    สํานักปลัดเทศบาล 
                     แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
 งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
 งบ   ดําเนินงาน 

หมวดรายจ�าย  ค�าใช�สอย 
ประเภท   รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ 

     รายการ             โครงการฝVกอบรม ทบทวนอาสาสมัครปJองกันภัยฝWายพลเรือน (อปพร.)  
                                    เพ่ือจ�ายเป�นค�าปJายประชาสัมพันธ( ค�าวัสดุอุปกรณ(และค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเป�น 
                                           ในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
                                        - เป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

            - เป�นไปตามแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 4 ป� (พ.ศ.2561 –  
                                           2564)  เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2561 หน�าท่ี 4 ลําดับท่ี 1 
                                         โอนลด  60,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  11  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                                                             
                          (นายสนั่น  บุญเมือง)                 

                                  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                 นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง     

 


