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ประกาศเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เรื่อง ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

................................................ 

  ตามที่สภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  โดยสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และตามหนังสือที่วาการ
อําเภอรอนพิบูลย ที่ นศ 0023.25/1935  ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 นายอําเภอรอนพิบูลย ไดพิจารณา
เห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบรอยแลวน้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง จึงประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
1.รายรับ      เปนเงิน  40,900,000  บาท 
 (1) รายไดจัดเก็บ    เปนเงิน    1,191,500 บาท 
 (2) รายไดท่ีรฐับาลจัดเก็บแลวจัดสรรให  อปท. เปนเงิน  21,708,500 บาท 
 (3) รายไดท่ีรฐับาลอุดหนุนให  อปท.  เปนเงิน  18,000,000 บาท 
2.รายจาย      เปนเงิน  40,900,000  บาท 

(1) งบกลาง     เปนเงิน   12,474,300 บาท 
 (2) งบบุคลากร     เปนเงิน   17,112,240 บาท 
 (3) งบดําเนินงาน    เปนเงิน     6,179,560 บาท 
 (4) งบลงทุน     เปนเงิน     3,925,900 บาท 
 (5) งบเงินอุดหนุน    เปนเงิน     1,208,000 บาท 
(รายละเอียดปรากฏตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และสามารถ  
ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที่ www.kctcity.go.th และ ศนูยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง) 

ทั้งนี้ ใหใชบังคับต้ังแต วันที่  1  ตุลาคม  2562  เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.2562 

                                                                                            
(นายไพโรจน  อํานักมณ)ี 

                            นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง      
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

 ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเขาชุมทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลเขาชุมทองจึงขอ
ช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน 

ดังน้ี 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,744,506.16 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,567,711.59 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,280,546.10 บาท 
 1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบกิจาย จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผกูพัน จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00 บาท 
 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 16,397,138.60 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ.2562 
 (1) รายรบัจริง จํานวน 42,258,274.40 บาท ประกอบดวย 
 หมวดภาษีอากร จํานวน 152,064.00 บาท 
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 79,594.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน  จํานวน 119,039.16 บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย  จํานวน 0.00 บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 499,430.00 บาท 
 หมวดรายไดจากทุน  จํานวน 0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,206,433.24 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,364,214.00 บาท 
 (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,837,500.00 บาท 

 (3) รายจายจรงิ จํานวน 29,256,624.89 บาท ประกอบดวย 
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 งบกลาง จํานวน 7,076,160.34 บาท 
 งบบุคลากร จํานวน 10,417,425.00 บาท 
 งบดําเนินงาน จํานวน 3,667,189.55 บาท 
 งบลงทุน จํานวน 7,155,690.00 บาท 
 งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จํานวน 940,160.00 บาท 
 (4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,837,500.00 บาท 
 (5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 701,280.30 บาท 
 (6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
 (7) รายจายทีจ่ายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

 
3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ  “กจิการประปา” 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562  มีรายรับจริง  975,513.74 บาท  รายจายจริง  1,042,009.31  บาท 
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ     จํานวน................-...............บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน................-...............บาท 
กําไรสุทธิ      จํานวน  -66,495.57  บาท 
เงนิฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2562  จํานวน  542,617.04  บาท 
ทรัพยจํานําจํานวน...........-...............บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแถลงงบประมาณ 
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 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

          รายรับจริง ป  
2561 

ประมาณการ ป 
2562 

ประมาณการ ป 
2563 

รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 216,547.14 163,000.00 323,210.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 152,390.00 96,350.00 68,290.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  682,706.12 900,000.00 654,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 117,250.00 147,000.00 146,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน  3,000.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,171,893.26 1,306,350.00 1,191,500.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,444,030.01 21,293,650.00 21,708,500.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

22,444,030.01 21,293,650.00 21,708,500.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,767,723.00 17,800,000.00 18,000,000.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

16,767,723.00 17,800,000.00 18,000,000.00 

รวม 40,383,646.27 40,400,000.00 40,900,000.00 

 

 

 

 

 

 
คําแถลงงบประมาณ 
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ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายจาย รายจายจริงป 
2561 

ประมาณการ ป 
2562 

ประมาณการ ป 
2563 

จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 9,158,498.53 12,392,000.00 12,474,300.00 
  งบบุคลากร 14,323,487.00 17,106,120.00 17,112,240.00 
  งบดําเนินงาน 6,416,180.80 6,538,280.00 6,179,560.00 
  งบลงทุน 287,937.17 3,163,600.00 3,925,900.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,619,627.36 1,200,000.00 1,208,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 31,805,730.86 40,400,000.00 40,900,000.00 
รวม 31,805,730.86 40,400,000.00 40,900,000.00 
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สวนท่ี 2 
เทศบัญญัติ 

 
เร่ือง 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
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ประกอบรางเทศบญัญัต ิ งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,854,060 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,788,580 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศกึษา 3,933,520 
  แผนงานสาธารณสุข 1,752,860 
  แผนงานเคหะและชุมชน 480,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 138,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,448,680 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 12,474,300 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 40,900,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   

 

            งาน  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
 

งบ 
  

       
         
 งบบุคลากร 8,379,360 2,619,000 10,998,360 
     เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
     เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,754,720 2,619,000 8,373,720 
 งบดําเนินงาน 1,698,000 984,400 2,682,400 
     คาตอบแทน 208,000 153,000 361,000 
     คาใชสอย 1,055,000 166,400 1,221,400 
     คาวสัดุ  435,000 100,000 535,000 
     คาสาธารณูปโภค 0 565,000 565,000 
 งบลงทุน 137,400 35,900 173,300 
     คาครุภณัฑ 137,400 35,900 173,300 
                                              รวม 10,214,760 3,639,300 13,854,060 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            งาน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม งบ 
  
      

        
งบบุคลากร 700,080 0 700,080 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 700,080 0 700,080 
งบดําเนินงาน 1,038,500 50,000 1,088,500 
    คาตอบแทน 30,000 0 30,000 
    คาใชสอย 924,000 50,000 974,000 
    คาวสัดุ  84,500 0 84,500 
                                             รวม 1,738,580 50,000 1,788,580 
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แผนงานการศึกษา 
            งาน 

  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม งบ 

  

      
        
งบบุคลากร 1,491,660 1,491,660 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,491,660 1,491,660 
งบดําเนินงาน 1,233,860 1,233,860 
    คาตอบแทน 5,000 5,000 
    คาใชสอย 504,660 504,660 
    คาวสัดุ  724,200 724,200 
งบเงินอุดหนุน 1,208,000 1,208,000 
    เงินอุดหนุน 1,208,000 1,208,000 
                                             รวม 3,933,520 3,933,520 
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แผนงานสาธารณสุข 
            งาน 

  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอื่น 
รวม งบ 

  

      
        
งบบุคลากร 1,224,960 0 1,224,960 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,224,960 0 1,224,960 
งบดําเนินงาน 489,000 30,000 519,000 
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000 
    คาใชสอย 174,000 30,000 204,000 
    คาวสัดุ  275,000 0 275,000 
งบลงทุน 8,900 0 8,900 
    คาครุภณัฑ 8,900 0 8,900 
                                             รวม 1,722,860 30,000 1,752,860 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
           งาน 

  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม งบ 

  

      
        
งบบุคลากร 480,000 480,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 480,000 480,000 
                                             รวม 480,000 480,000 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
           งาน 

  
  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม งบ 

  

      
        
งบดําเนินงาน 30,000 30,000 
    คาใชสอย 30,000 30,000 
                                             รวม 30,000 30,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
            งาน 

  
  งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รวม งบ 
  

      
        
งบดําเนินงาน 125,000 13,000 138,000 
    คาใชสอย 125,000 13,000 138,000 
                                             รวม 125,000 13,000 138,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            งาน 

  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน 
รวม งบ 

  

      
        
งบบุคลากร 2,217,180 0 2,217,180 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,217,180 0 2,217,180 
งบดําเนินงาน 487,800 0 487,800 
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000 
    คาใชสอย 242,800 0 242,800 
    คาวสัดุ  205,000 0 205,000 
งบลงทุน 93,700 3,650,000 3,743,700 
    คาครุภณัฑ 93,700 0 93,700 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,650,000 3,650,000 
                                             รวม 2,798,680 3,650,000 6,448,680 
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แผนงานงบกลาง 
           งาน 

  
  งบกลาง รวม งบ 

  

      
        
งบกลาง 12,474,300 12,474,300 
    งบกลาง 12,474,300 12,474,300 
                                             รวม 12,474,300 12,474,300 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัตเิทศบาล   มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง และผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ขอ 2. เทศบัญญตัินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป 
 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,538,000 บาท 
 ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป   เปนจํานวน รวมทั้งสิ้น 40,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,854,060 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,788,580 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศกึษา 3,933,520 
  แผนงานสาธารณสุข 1,752,860 
  แผนงานเคหะและชุมชน 480,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 30,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 138,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,448,680 
ดานการดําเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 12,474,300 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 40,900,000 
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ขอ 5.  งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,638,000  บาท ดังนี้ 
 

งบ ยอดรวม 
งบดําเนินงาน 1,638,000 

   รวมรายจาย 1,638,000 
 
ขอ  6.  ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทองปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนมุัติ 
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาลตําบล 
ขอ  7.  ใหนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทองมหีนาที่รกัษาการใหเปนไปตามเทศบญัญัติน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่       เดอืน                    พ.ศ.2562 
 
 
 
   (ลงนาม)………………….…………..………………….. 
    (     ) 
      
 
 
  -   เห็นชอบ 
 
 
 

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

      ตําแหนง……………………..…………………..…………………… 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอ รอนพบิูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
              รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,774.75 97,234.76 149,750.54 98,000.00 57.14 % 154,000.00 
     ภาษีบํารุงทองที ่ 48,916.45 51,508.10 55,620.60 56,000.00 2.34 % 57,310.00 
     ภาษีปาย 7,000.00 8,692.00 11,176.00 9,000.00 32.22 % 11,900.00 

รวมหมวดภาษีอากร 132,691.20 157,434.86 216,547.14 163,000.00     323,210.00 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการพนัน 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,516.00 858.00 871.00 900.00 0.00 % 900.00 
     คาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย 69,970.00 60,920.00 58,340.00 63,000.00 -4.13 % 60,400.00 
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต้ังแผนประกาศหรอืแผนปลวิเพ่ือ
การโฆษณา 

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 % 0.00 
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     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 4,460.00 3,720.00 3,610.00 3,500.00 5.71 % 3,700.00 
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 340.00 590.00 680.00 600.00 16.67 % 700.00 
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 850.00 -76.47 % 200.00 
     คาปรับการผิดสญัญา 89,694.00 26,632.00 86,644.00 27,000.00 -100.00 % 0.00 
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

3,300.00 100.00 1,900.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคมุอาคาร 470.00 260.00 220.00 300.00 0.00 % 300.00 
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกบัการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 70.00 75.00 80.00 -12.50 % 70.00 
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 % 20.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 169,750.00 93,230.00 152,390.00 96,350.00     68,290.00 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน               
     คาเชาหรือบริการสถานที ่ 674,216.00 753,777.00 504,000.00 750,000.00 -30.67 % 520,000.00 
     ดอกเบี้ย 194,249.41 149,309.44 178,706.12 150,000.00 -10.67 % 134,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 868,465.41 903,086.44 682,706.12 900,000.00     654,000.00 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               
     คาขายแบบแปลน 113,000.00 42,500.00 500.00 43,000.00 -39.53 % 26,000.00 
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 202,080.00 101,360.00 116,750.00 104,000.00 15.38 % 120,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 315,080.00 143,860.00 117,250.00 147,000.00     146,000.00 
หมวดรายไดจากทุน               
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     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 3,000.00 0.00     0.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 475,687.67 534,417.77 399,389.49 540,000.00 -14.81 % 460,000.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,852,637.25 15,209,360.23 15,580,691.37 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00 
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,788,454.12 1,747,603.18 1,895,521.16 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00 
     ภาษีธรุกิจเฉพาะ 69,859.14  61,208.31 77,728.02 63,000.00 3.17 % 65,000.00 
     ภาษีสุรา 913,719.77 920,947.67 0.00 930,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,965,418.81 2,219,375.56 3,564,441.76 2,200,000.00 59.09 % 3,500,000.00 
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 902.10 0.00 0.00 % 0.00 
     คาภาคหลวงแร 87,013.72 88,071.21 91,954.52 92,000.00 0.00 % 92,000.00 
     คาภาคหลวงปโตรเลียม 31,077.54 28,753.52 90,610.69 27,700.00 80.51 % 50,000.00 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

703,767.00 637,584.00 742,626.00 640,000.00 15.63 % 740,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 737.20 950.60 164.90 950.00 57.89 % 1,500.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,888,372.22 21,448,272.05 22,444,030.01 21,293,650.00     21,708,500.00 

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

8,955,895.00 16,686,195.00 16,767,723.00 17,800,000.00 1.12 % 18,000,000.00 



[26] 
 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 8,955,895.00 16,686,195.00 16,767,723.00 17,800,000.00     18,000,000.00 
รวมทุกหมวด 31,330,253.83 39,432,078.35 40,383,646.27 40,400,000.00     40,900,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.2563 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  40,900,000 บาท  แยกเปน 

   
 รายได้จดัเกบ็เอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 323,210 บาท 

  
ภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสราง จํานวน 100,000 บาท 

    
ประมาณการไว จากการสํารวจที่ดินและสิง่ปลูกสรางของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

  

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 154,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีบํารุงทองที ่ จํานวน 57,310 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงกบัปทีผ่านมา  โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑตัง้รบั 

  

  
ภาษีปาย จํานวน 11,900 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงกบัปทีผ่านมา  โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑตัง้รบั 

  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 68,290 บาท 

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 900 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาธรรมเนียมเกบ็และขนมูลฝอย จํานวน 60,400 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนราษฎร จํานวน 3,700 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณชิย จํานวน 700 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

จํานวน 2,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 70 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 20 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 654,000 บาท 

  
คาเชาหรือบริการสถานที ่ จํานวน 520,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ดอกเบี้ย จํานวน 134,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 146,000 บาท 

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 26,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 120,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาเดิม โดยพิจารณาจากรายรับจริงในปที่
ผานมาเปนเกณฑตั้งรบั 
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,708,500 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 460,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 1,800,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 65,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมาโดยพิจารณาจากรายรบั
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 92,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 

  

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จํานวน 740,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 

  

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,500 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปทีผ่านมา โดยพิจารณาจากรายรบัจริง
ในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรบั 
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รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 18,000,000 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 18,000,000 บาท 

 
    

ประมาณการไวใกลเคียงปที่ผานมา  โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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รายงานประมาณการรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                 รายจายจริง ประมาณการ 

   ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
 งานบริหารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520 
     เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000  120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
     เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 
 

    
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
นายกองคการบรหิารสวนตําบล 

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720 

     เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400 
 รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)  2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640     2,624,640 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
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    เงินเดือนพนักงาน 3,204,060 3,422,346 3,630,420 3,830,760 6.69 % 4,086,960 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 57,295 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
     เงินประจําตําแหนง 205,300 186,000 186,000 186,000 0 % 186,000 
     คาจางลูกจางประจํา 736,190 759,120 804,720 891,240 5.83 % 943,200 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 341,730 271,770 262,546 406,560 0 % 406,560 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 54,345 39,620 31,778 48,000 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  4,598,920 4,762,856 4,999,464 5,446,560     5,754,720 
 รวมงบบุคลากร 7,223,560 7,387,496 7,624,104 8,071,200     8,379,360 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3,160 0 29,400 30,000 -33.33 % 20,000 

     คาเบี้ยประชุม 10,687.5 14,312.5 14,312.5 20,000 0 % 20,000 
     คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 6,700 9,140 58,560 476,000 -97.9 % 10,000 
     คาเชาบาน 148,400 127,600 119,100 118,400 -8.78 % 108,000 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 69,636 30,489 54,450 50,000 0 % 50,000 
 รวมคาตอบแทน 238,583.5 181,541.5 275,822.5 694,400     208,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 316,218.91 482,316.84 409,336.37 0 0 % 0 
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      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 640,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 350,000 
     รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 9,500 15,910 13,265 100,000 -60 % 40,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

 
      (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 547,927 210,000 -52.38 % 100,000 

 
      

(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อเปน
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร   

238,486 0 0 0 0 % 0 

       (2) คาใชจายในการรังวัดทีส่าธารณะ 0  0 0 15,000 0 % 15,000 
 

      
(3) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 

0 0 0 374,200 33.62 % 500,000 

 
      

(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ประเพณีทองถ่ิน
และวันสําคัญทางศาสนา 

0 0 21,000 20,000 -100 % 0 

 
      

(4)โครงการจัดกจิกรรมงานรัฐพิธ ีประเพณีทองถ่ิน
และวันสําคัญทางศาสนา 

3,218 0 0 0 0 % 0 

 
      

(7) โครงการปรับปรงุภูมิทัศนและตัดแตงก่ิงไมในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0 0 194,245 0 0 % 0 

       (8) โครงการจางเหมาบุคคลเกี่ยวกับงานดูแลรักษา 0 0 182,262 0 0 % 0 
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ความสะอาดอาคารสถานที่สํานกังาน 

      
คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 369,330 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการจัดกจิกรรมงานรัฐพิธ ีประเพณีทองถ่ินและ
วนัสําคัญทางศาสนา 

0 1,000 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพล อดุลยเดช และศึกษาดูงาน
โครงการพระราชดําริ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพบิลูย จังหวดันครศรีธรรมราช ประจําป
งบประมาณ 2560 

0 98,610 0 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 129,497.22 137,711.28 147,630.46 100,000 -50 % 50,000 
 รวมคาใชสอย 696,920.13 1,104,878.12 1,515,665.83 1,459,200     1,055,000 
   คาวัสด ุ               
     วสัดุสํานักงาน 0  0 196,891.5 40,000 -25 % 30,000 
 

    วสัดุไฟฟาและวิทยุ  28,590 0 3,900 30,000 -83.33 % 5,000 

     วสัดุงานบานงานครัว 0  0 0 25,000 -80 % 5,000 
     วสัดุกอสราง 37,963  20,163 15,735 15,000 -100 % 0 
     วสัดุยานพาหนะและขนสง 20,545.36  127,920 69,845 60,000 -50 % 30,000 
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    วสัดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 321,994  254,060 255,550 390,000 -23.08 % 300,000 

     วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  0 0 0 10,000 -100 % 0 
     วสัดุการเกษตร 25,670  47,070.5 28,170 20,000 -50 % 10,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร  0 2,090 0 5,000 0 % 5,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร  0 0 44,845 50,000 0 % 50,000 
 รวมคาวัสด ุ 434,762.36 451,303.5 614,936.5 645,000     435,000 
 รวมงบดําเนินงาน 1,370,265.99 1,737,723.12 2,406,424.83 2,798,600     1,698,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (กระจก)  จํานวน 1 ตู 0 0 0 0 100 % 5,500 
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 0 0 7,990 0 0 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (บานทบึ)   จํานวน 1 ตู 0 0 0 0 100 % 5,000 
       (2) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 0 0 7,000 0 0 % 0 
 

      
(3) เพื่อจัดซื้อเกาอีสํ้านักงาน   จํานวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000  บาท 

0 0 5,980 0 0 % 0 

       (3) เพื่อจัดซื้อเกาอีสํ้านักงาน   จํานวน 4 ตัว 0 0 0 0 100 % 18,000 
       (4) เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว 0 0 0 0 100 % 50,000 
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– ดํา) - ความเร็ว 10 แผนตอนาท ี จํานวน 1 เครื่อง 

      
เพื่อจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย 4 แถว ที่นั่งและพนักพงิ
เปลือกโพลีล่วน  จํานวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 2,500  
บาท 

0 4,580 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเกาอี้นั่งคอย 4 แถว บุนวม  จํานวน 2 ชุด  
ราคาชุดละ 4,500  บาท 

0 8,580 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานกังาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
4,200 บาท 

0 7,180 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง 0 20,000 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา 
จํานวน 1 เครื่อง สงเอกสารไดครัง้ละ 20 แผน 

10,990 0 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) 
 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท 

0 88,000 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) 
 จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,000 บาท 

0 100,000 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อตูกระจกโชวสินคา  0 5,000 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจัดซื้อโตะพับ ขาสแตนเลส ขนาด 60x180x75 
ซม. จํานวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 2,200  บาท 

0 8,400 0 0 0 % 0 
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      เพื่อจัดซื้อโตะพับหนาเหล็ก จํานวน 20 ตัว  0 40,000 0 0 0 % 0 

       เพื่อจัดซื้อที่วางหนังสือพมิพ  0 2,450 0 0 0 % 0 
 

      
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว 
ๆ ละ 2,500 บาท 

0 9,960 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว 
ๆ ละ 4,500 บาท 

0 26,340 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑการเกษตร               
       รถตัดหญาแบบอัตโนมัติพรอมถุงเก็บหญา 0 28,000 0 0 0 % 0 
     ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ               
       คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด 0 24,650 0 0 0 % 0 
     ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               
       คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 เครื่อง  0 9,000 0 0 0 % 0 
 

      
คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง  

0 26,000 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑงานบานงานครัว               
       เพื่อจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 1 กอก จํานวน 1 เครื่อง  0 5,000 0 0 0 % 0 
     ครุภณัฑกีฬา               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
จํานวน 4 ชุด 

0 113,000 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
 

      
(1) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3  
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 

0 0 47,970 0 0 % 0 

 
      

(2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ส ีจํานวน 1 เครื่อง 

0 0 16,990 0 0 % 0 

 
      

(3) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA  จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท 

0 0 8,100 0 0 % 0 

 
      

2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)   
จํานวน 1  เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 8,900 

 
      

เพื่อเปนคาจัดซือ้เครือ่งพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 

0 3,300 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑอื่น               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมศาลาเหล็ก จํานวน 3 ชุด 
ราคาชุดละ 3,0000 บาท 

0 81,000 0 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ 156,001.36 198,992.21 118,227.17 0 0 % 0 
 

      
คาซอมแซมบํารงุรักษาครุภัณฑขนาดใหญซึง่ไม
รวมถึงคาซอมบํารงุตามปกติหรือคาซอมกลาง 

0 0 0 250,000 -80 % 50,000 

 รวมคาครุภัณฑ 166,991.36 809,432.21 212,257.17 250,000     137,400 
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รวมงบลงทุน 166,991.36 809,432.21 212,257.17 250,000     137,400 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 20,000 0 0 0 % 0 
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0 
 รวมเงินอดุหนุน 20,000 20,000 0 0     0 
 รวมงบเงินอดุหนุน  20,000 20,000 0 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 8,780,817.35 9,954,651.33 10,242,786 11,119,800     10,214,760 
 งานบริหารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 1,196,260 1,253,730 1,336,140 1,776,800 7.31 % 1,906,680 
     เงินประจําตําแหนง 13,500 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 555,789 546,840 566,280 604,040 1.46 % 612,840 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 82,408 69,360 58,800 48,280 -18.23 % 39,480 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  1,847,957 1,887,930 1,979,220 2,489,120     2,619,000 
 รวมงบบุคลากร 1,847,957 1,887,930 1,979,220 2,489,120     2,619,000 
   งบดําเนินงาน               
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  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

32,900 6,650 76,900 100,000 -50 % 50,000 

     คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 9,710 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    คาเชาบาน 4,950 21,000 69,000 72,000 -33.33 % 48,000 

     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,370 17,600 41,430 44,100 13.38 % 50,000 
 รวมคาตอบแทน 58,930 45,250 187,330 221,100     153,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 6,739 16,380 9,831 0 0 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

 
      (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 93,750 90,000 -66.67 % 30,000 

 
      

(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

52,046 99,791 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสด
และหองนํ้าเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

0 0 0 86,400 -100 % 0 
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(2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสด
และหองนํ้าเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 86,400 

 
      

(2) โครงการปรับปรงุการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสิน 

0 0 14,100 0 0 % 0 

 
      

(2)โครงการปรบัปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัยสิน 

0 77,520 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสด
และหองนํ้าเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 

0 0 79,200 0 0 % 0 

 
      

โครงการจางเหมาบริการบุคคลทําความสะอาดตลาด
สดและหองน้ําเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0 73,444 0 0 0 % 0 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 40,000 -50 % 20,000 
 รวมคาใชสอย 58,785 267,135 196,881 316,400     166,400 
   คาวัสด ุ               
     วสัดุสํานักงาน 203,263.85  232,677.35 63,383.9 45,000 11.11 % 50,000 
     วสัดุงานบานงานครัว 19,649  15,442 30,049 10,000 0 % 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร  164,237 186,297 45,210 50,000 -20 % 40,000 
 รวมคาวัสด ุ 387,149.85 434,416.35 138,642.9 105,000     100,000 
   คาสาธารณูปโภค               
     คาไฟฟา 334,362.06 395,004.35 346,543.37 350,000 0 % 350,000 
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    คานํ้าประปา คาน้ําบาดาล 0 1,498 2,639.69 21,000 -52.38 % 10,000 

     คาบริการโทรศัพท 97,289.53 100,525.76 100,131.15 120,000 0 % 120,000 
     คาบริการไปรษณยี  15,210 16,487 15,287 20,000 0 % 20,000 
 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,296.88 39,168.48 62,724.64 80,000 -18.75 % 65,000 

 รวมคาสาธารณูปโภค 486,158.47 552,683.59 527,325.85 591,000     565,000 
 รวมงบดําเนินงาน 991,023.32 1,299,484.94 1,050,179.75 1,233,500     984,400 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว 0 0 3,200 0 0 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อเกาอีสํ้านักงาน   จํานวน 1 ตัว  0 0 3,000 0 0 % 0 
       1) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 3,500 
 

      
2) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 32,400 

       เพื่อจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว  0 0 0 7,000 -100 % 0 
     ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
       (1)เพื่อจายเปนคาจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอร สําหรับ 0 29,000 0 0 0 % 0 
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งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  

      
(2)คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง  

0 16,900 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อเปนคาจัดซือ้เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   
จํานวน 1 เครื่อง  

0 0 1,990 0 0 % 0 

 รวมคาครุภัณฑ 0 45,900 8,190 7,000     35,900 
 รวมงบลงทุน 0 45,900 8,190 7,000     35,900 
 รวมงานบริหารงานคลัง 2,838,980.32 3,233,314.94 3,037,589.75 3,729,620     3,639,300 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,619,797.67 13,187,966.27 13,280,375.75 14,849,420     13,854,060 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     คาตอบแทนพนักงานจาง 402,480 411,360 422,160 664,080 0 % 664,080 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 36,360 27,480 16,680 36,000 0 % 36,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  438,840 438,840 438,840 700,080     700,080 
 รวมงบบุคลากร 438,840 438,840 438,840 700,080     700,080 
   งบดําเนินงาน               
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  คาตอบแทน               
 

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 30,000 

 รวมคาตอบแทน 0 0 0 0     30,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ               
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

(1) โครงการฝกอบรมและซอมแผนตาง ๆ ดานงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

0 0 19,110 20,000 -100 % 0 

 
      

(2) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 

0 0 753,600 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 

0 0 0 423,000 -100 % 0 

 
      

1) โครงการงานปฏิบัตกิารปองกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 

0 0 0 0 100 % 864,000 

 
      

2) โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัครปองกันภยั
ฝายพลเรอืน (อปพร.) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 



[45] 
 

      

โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั และงานกูชีพ กูภยั เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ตางๆ คาจางเหมาบริการผูปฏิบัตงิาน และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนในการดําเนินโครงการ 

0 797,810 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 0 797,810 772,710 453,000     924,000 
   คาวัสด ุ               
 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง 0  0 21,000 30,000 -66.67 % 10,000 

     วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  0 0 0 20,000 25 % 25,000 
     วสัดุเครื่องแตงกาย 0  0 0 0 100 % 30,000 
 

    วสัดุเครื่องดับเพลงิ 19,500  39,500 0 79,500 -75.47 % 19,500 

     วสัดุอ่ืน 62,285  0 0 0 0 % 0 
 รวมคาวัสด ุ 81,785 39,500 21,000 129,500     84,500 
 รวมงบดําเนินงาน 81,785 837,310 793,710 582,500     1,038,500 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑการเกษตร               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสบูน้ําแบบหอยโขง 0 32,000 0 0 0 % 0 
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มอเตอรไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
16,000  บาท 

    ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรบัสงวิทย ุระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วตัต หนวยความถ่ี 245 
MHz  จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท 

0 26,400 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรบัสงวิทยุระบบ 
VHF/FM ชนิดติดรถยนต 10 วตัต จํานวน 1 เครื่อง 

0 24,000 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑเครื่องดับเพลงิ               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลงิ  47,200  0 0 0 0 % 0 
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลงิ ชนิดสายยาง  14,800 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาครุภัณฑ 62,000 82,400 0 0     0 
 รวมงบลงทุน 62,000 82,400 0 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 582,625 1,358,550 1,232,550 1,282,580     1,738,580 
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดอืดรอนของ 0 0 5,107 20,000 -100 % 0 
 



[47] 
 

ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 

      
(1)โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 

0 12,280 0 0 0 % 0 

 
      

(1)โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 

20,865 0 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 

0 0 9,918 15,000 -100 % 0 

 
      

(2)โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตทุาง ถนนชวง
เทศกาลปใหม 

12,100 13,924 0 0 0 % 0 

 
      

(3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

0 0 10,304 15,000 -100 % 0 

 
      

(3)โครงการปองกันและลดอุบัตเิหตทุางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

12,100 13,924 0 0 0 % 0 

 
      

(4) โครงการอบรมใหความรูดานกฎจราจรและ
รณรงคสวมหมวกนิรภัยสงเสรมิความปลอดภยับน
ทองถนน 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

 
      

1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
      

2) โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 
 

0 0 0 0 100 % 15,000 
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3) โครงการปองกันและลดอบุัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

0 0 0 0 100 % 15,000 

 รวมคาใชสอย 45,065 40,128 25,329 65,000     50,000 
 รวมงบดําเนินงาน 45,065 40,128 25,329 65,000     50,000 
 รวมงานปองกันภยัฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  45,065 40,128 25,329 65,000     50,000 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 627,690 1,398,678 1,257,879 1,347,580     1,788,580 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 167,080 498,826 493,440 760,480 30.37 % 991,440 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 162,505 491,620 437,280 473,040 -10.4 % 423,840 
     เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 21,035 45,240 40,980 18,380 87.05 % 34,380 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  350,620 1,035,686 971,700 1,293,900     1,491,660 
 รวมงบบุคลากร 350,620 1,035,686 971,700 1,293,900     1,491,660 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
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    คาเชาบาน 3,000 0 0 0 0 % 0 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,145 0 0 0 0 % 0 
 รวมคาตอบแทน 5,145 0 0 5,000     5,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 70,656 56,836 80,437 0 0 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 84,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 150,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 13,034 40,000 -100 % 0 
 

      
(1)คาใชจายในการเดินทางไปราชการเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ  

21,732 20,912 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา   

0 0 0 392,210 -100 % 0 

 
      

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา 

0 0 377,280 0 0 % 0 

 
      

(2)โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิาร
สถานศึกษา 

346,800 600,600 0 0 0 % 0 

       1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000 
       2) โครงการสนบัสนุนคาใชจายการบริหาร 0 0 0 0 100 % 324,660 
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สถานศึกษา 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

 รวมคาใชสอย 439,188 678,348 470,751 526,210     504,660 
   คาวัสด ุ               
     วสัดุสํานักงาน 0  0 15,419 20,000 0 % 20,000 
     วสัดุงานบานงานครัว 8,725  13,229 22,496 10,000 0 % 10,000 
     คาอาหารเสริม (นม) 468,156.36 483,574.78 450,373.22 670,670 -1.71 % 659,200 
     วสัดุกอสราง 0  0 1,640 10,000 0 % 10,000 
     วสัดุกีฬา 11,400  15,664 5,800 10,000 0 % 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร  0 0 9,757 30,000 -50 % 15,000 
 รวมคาวัสด ุ 488,281.36 512,467.78 505,485.22 750,670     724,200 
 รวมงบดําเนินงาน 932,614.36 1,190,815.78 976,236.22 1,281,880     1,233,860 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 3 ตัว  0 0 0 21,000 -100 % 0 
 

      
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 32,000 0 0 % 0 
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      (2) เพื่อจัดซื้อเกาอีสํ้านักงาน   จํานวน 3 ตัว  0 0 0 9,000 -100 % 0 
 

      
เครื่องปรบัอากาศชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง  

37,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6 ตัว 
ๆ ละ 2,500 บาท 

0 14,940 0 0 0 % 0 

     ครุภณัฑการศกึษา               
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามชุดใหญ 0 287,000 0 0 0 % 0 
     ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร               
 

      
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 
นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  

0 0 0 13,100 -100 % 0 

     ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
 

      
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังาน
สํานักงาน * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 
1 เครื่อง 

0 16,000 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง 

0 3,200 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อเปนคาจัดซือ้เครือ่งพิมพ Multifunction ชนิด
เลเซอร หรอืชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 16,990 0 0 % 0 

 
      

เพื่อเปนคาจัดซือ้เครือ่งสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 ตัว 

0 0 0 2,500 -100 % 0 
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รวมคาครุภัณฑ 37,000 321,140 48,990 45,600     0 
 รวมงบลงทุน 37,000 321,140 48,990 45,600     0 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 986,000 1,000,000 1,066,000 0 0 % 0 
 

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัใหกบัเด็กเลก็ – 
ประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

0 0 0 1,200,000 0.67 % 1,208,000 

 รวมเงินอดุหนุน 986,000 1,000,000 1,066,000 1,200,000     1,208,000 
 รวมงบเงินอดุหนุน  986,000 1,000,000 1,066,000 1,200,000     1,208,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,306,234.36 3,547,641.78 3,062,926.22 3,821,380     3,933,520 
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

(1)โครงการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

3,823 0 0 0 0 % 0 

 
      

(2) โครงการเสรมิสรางทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของ
เด็กและเยาวชนในตําบลควนเกย 

0 0 19,697 0 0 % 0 
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(3)โครงการเสริมสรางทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของเด็กและ
เยาวชนในตําบลควนเกย 

37,618 40,771 0 0 0 % 0 

 รวมคาใชสอย 41,441 40,771 19,697 0     0 
 รวมงบดําเนินงาน 41,441 40,771 19,697 0     0 
 รวมงานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา 41,441 40,771 19,697 0     0 
 รวมแผนงานการศึกษา 2,347,675.36 3,588,412.78 3,082,623.22 3,821,380     3,933,520 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 589,480 606,660 641,543 1,065,640 11.01 % 1,182,960 
     เงินประจําตําแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  589,480 606,660 641,543 1,107,640     1,224,960 
 รวมงบบุคลากร 589,480 606,660 641,543 1,107,640     1,224,960 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
     คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 8,640 8,400 16,360 30,000 33.33 % 40,000 
 รวมคาตอบแทน 8,640 8,400 16,360 30,000     40,000 
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  คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 495,000 30,000 4,332 0 0 % 0 
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 139,000 
     รายจายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1) เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 12,290 0 0 % 0 
 

      
(1)เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและตางประเทศ  

17,480 25,412 0 0 0 % 0 

       (2)โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  29,980 0 0 0 0 % 0 
       (3)โครงการเยาวชนรักน้ํารกัปารกัสิง่แวดลอม 9,318 0 0 0 0 % 0 
 

      
(4)โครงการอบรมกลุมเสี่ยงติดยาเสพติดและโรค
เอดส 

19,968 0 0 0 0 % 0 

       (4)โครงการอบรมแกนนําเยาวชนตานยาเสพติด 0 24,016 0 0 0 % 0 
       เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 25,000 -20 % 20,000 
     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 รวมคาใชสอย 571,746 79,428 16,622 75,000     174,000 
   คาวัสด ุ               
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    วสัดุสํานักงาน 0  0 26,590 30,000 -33.33 % 20,000 

     วสัดุไฟฟาและวิทยุ  0 0 0 0 100 % 5,000 
     วสัดุงานบานงานครัว 28,585  15,220 46,530 90,000 66.67 % 150,000 
     วสัดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  0 0 2,500 20,000 175 % 55,000 
     วสัดุการเกษตร 0  0 0 0 100 % 5,000 
     วสัดุโฆษณาและเผยแพร  0 2,142 10,800 0 100 % 15,000 
     วสัดุเครื่องแตงกาย 12,740  9,740 0 10,000 0 % 10,000 
     วสัดุคอมพิวเตอร  0 0 12,723 15,000 0 % 15,000 
 รวมคาวัสด ุ 41,325 27,102 99,143 165,000     275,000 
 รวมงบดําเนินงาน 621,711 114,930 132,125 270,000     489,000 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑสํานักงาน               
       (1) เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน เหล็ก  จํานวน 1 ตัว 0 0 0 7,000 -100 % 0 
       (2) เพื่อจัดซื้อเกาอีสํ้านักงาน   จํานวน 2 ตัว  0 0 0 6,000 -100 % 0 
       (3) เพื่อจัดซื้อช้ันแฟมเหล็ก   จํานวน 1 ตู  0 0 0 9,000 -100 % 0 
     ครุภณัฑการเกษตร               
       เพื่อจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง 0 59,000 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
 

      
(1) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน *(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1  
เครื่อง  

0 0 16,000 0 0 % 0 

 
      

(2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA   
จํานวน 1 เครื่อง  

0 0 2,500 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบ ที่ 1 (28 หนา /นาที) จํานวน 
1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 8,900 

 รวมคาครุภัณฑ 0 59,000 18,500 22,000     8,900 
 รวมงบลงทุน 0 59,000 18,500 22,000     8,900 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,211,191 780,590 792,168 1,399,640     1,722,860 
 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 0 0 39,233 0 0 % 0 
       (1)โครงการปองกันพิษสุนัขบา 19,788 0 0 0 0 % 0 
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      (2)โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยงุลาย 4,146 6,060 0 0 0 % 0 
       (3)โครงการบรหิารจัดการขยะบรูณาการ 0  69,060 0 0 0 % 0 
       (5) โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 63,110 0 0 % 0 
       1) โครงการปองกันไขเลอืดออกและกําจัดยุงลาย 0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและใชพลังงาน
ทดแทน 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

       โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยงุลาย 0 0 0 10,000 -100 % 0 
 

      
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัข
บา 

0 0 0 80,000 -100 % 0 

 รวมคาใชสอย 23,934 75,120 102,343 110,000     30,000 
 รวมงบดําเนินงาน 23,934 75,120 102,343 110,000     30,000 
 รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น 23,934 75,120 102,343 110,000     30,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 1,235,125 855,710 894,511 1,509,640     1,752,860 
 แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 576,330 577,800 582,960 595,440 -27.45 % 432,000 
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    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 65,940 61,620 56,460 48,000 0 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  642,270 639,420 639,420 643,440     480,000 
 รวมงบบุคลากร 642,270 639,420 639,420 643,440     480,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 642,270 639,420 639,420 643,440     480,000 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 642,270 639,420 639,420 643,440     480,000 
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน               
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 220,000 0 0 % 0 
 รวมเงินอดุหนุน 0 0 220,000 0     0 
 รวมงบเงินอดุหนุน  0 0 220,000 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 0 220,000 0     0 
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1) โครงการพฒันาประสทิธภิาพของคณะกรรมการ 0 0 0 5,000 -100 % 0 
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ชุมชน 

      
(2) โครงการระดมความคดิเห็นในการจัดทําโครงการ
ตาง ๆ ของเทศบาล 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

       (2)โครงการระดมความคิดเห็น 0 6,335 0 0 0 % 0 
       (2)โครงการระดมความคิดเห็น 33,540 0 0 0 0 % 0 
       (3) โครงการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี  0 0 139,875 50,000 -100 % 0 
       (3)โครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพกลุมสตร ี 165,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
(4) โครงการสงเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรียนและ
ชุมชน 

0 0 0 25,800 -100 % 0 

 
      

(5) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผูนํา
ชุมชน อสม. ฯลฯ 

0 0 461,008 0 0 % 0 

 
      

(5)โครงการอบรมและฝกอาชีพใหกบัประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0 19,960 0 0 0 % 0 

       1) โครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพกลุมสตร ี 0 0 0 0 100 % 30,000 
 รวมคาใชสอย 198,540 26,295 600,883 100,800     30,000 
 รวมงบดําเนินงาน 198,540 26,295 600,883 100,800     30,000 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนเอกชน 82,500 0 0 0 0 % 0 
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รวมเงินอดุหนุน 82,500 0 0 0     0 
 รวมงบเงินอดุหนุน  82,500 0 0 0     0 
 รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 281,040 26,295 600,883 100,800     30,000 
 รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 281,040 26,295 820,883 100,800     30,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
 งานกีฬาและนันทนาการ               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

(1) โครงการแขงขันฟุตบอลเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

0 0 66,641 60,000 -100 % 0 

 
      

(1)โครงการแขงขันฟุตบอล เทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

77,564 66,555 0 0 0 % 0 

       (2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 0  0 30,000 0 0 % 0 
       (2)โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ 0 98,355 0 0 0 % 0 
 

      
(3)โครงการฝกทกัษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน (กีฬา
ประเภทตางๆ) 

0 39,818 0 0 0 % 0 

       (3)โครงการสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ 59,000 0 0 0 0 % 0 
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(4)โครงการฝกทกัษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน(กีฬา
ประเภทตาง ๆ) 

59,818 0 0 0 0 % 0 

       1) โครงการแขงขันฟุตบอลเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 0 0 0 0 100 % 45,000 
       2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ 0 0 0 0 100 % 60,000 
       3) โครงการฝกทักษะกีฬาแกเดก็และเยาวชน 0  0 0 0 100 % 20,000 
       โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตาง ๆ  0  0 0 100,000 -100 % 0 
 รวมคาใชสอย 196,382 204,728 96,641 160,000     125,000 
 รวมงบดําเนินงาน 196,382 204,728 96,641 160,000     125,000 
 รวมงานกีฬาและนันทนาการ 196,382 204,728 96,641 160,000     125,000 
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               
   งบดําเนินงาน               
   คาใชสอย               
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       (1)โครงการจัดงานวนักตัญู 15,623 14,356 0 0 0 % 0 
 

      
(2)โครงการอนรุักษศลิปวัฒนธรรมไทยและประเพณี
ทองถิ่นตาง ๆ  

9,136 0 0 0 0 % 0 

 
      โครงการจัดงานวนักตัญ ู 0 0 0 30,000 -56.67 % 13,000 
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รวมคาใชสอย 24,759 14,356 0 30,000     13,000 
 รวมงบดําเนินงาน 24,759 14,356 0 30,000     13,000 
 รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 24,759 14,356 0 30,000     13,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 221,141 219,084 96,641 190,000     138,000 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝายประจํา)               
     เงินเดือนพนักงาน 826,380 854,760 906,000 1,002,000 4.8 % 1,050,120 
     เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 2,700 0 % 2,700 
     เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
     คาจางลูกจางประจํา 222,560 229,200 242,400 266,760 4.99 % 280,080 
     คาตอบแทนพนักงานจาง 791,933 749,880 764,880 788,244 1.66 % 801,360 
 

    เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 107,957 88,380 73,380 54,036 -24.27 % 40,920 

 รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)  1,990,830 1,964,220 2,028,660 2,155,740     2,217,180 
 รวมงบบุคลากร 1,990,830 1,964,220 2,028,660 2,155,740     2,217,180 
   งบดําเนินงาน               
   คาตอบแทน               
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    คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
     คาเชาบาน 39,000 36,000 42,000 84,000 -100 % 0 
     เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,677 13,337 16,200 30,000 0 % 30,000 
 รวมคาตอบแทน 44,677 49,337 58,200 124,000     40,000 
   คาใชสอย               
     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ               
       รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 -100 % 0 
       คาจางเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000 
 

    
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ 

              

       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 0 31,148 80,826 30,000 0 % 30,000 
       คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 48,038 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรงุภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไมในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 172,800 

     คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 50 % 30,000 
 รวมคาใชสอย 48,038 31,148 80,826 60,000     242,800 
   คาวัสด ุ               
     วสัดุสํานักงาน 0  0 8,367 30,000 0 % 30,000 
     วสัดุไฟฟาและวิทยุ  44,670 97,205 39,389 200,000 -50 % 100,000 
 



[64] 
 

    วสัดุงานบานงานครัว 0  0 0 0 100 % 5,000 
 

    วสัดุกอสราง 0  3,600 10,705 90,000 -44.44 % 50,000 

 
    วสัดุคอมพิวเตอร  0 0 15,125 30,000 -33.33 % 20,000 

 รวมคาวัสด ุ 44,670 100,805 73,586 350,000     205,000 
 รวมงบดําเนินงาน 137,385 181,290 212,612 534,000     487,800 
   งบลงทุน               
   คาครุภัณฑ               
     ครุภณัฑสํานักงาน               
 

      
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 55,900 

 
      

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ด ี (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 9,500 

     ครุภณัฑสํารวจ               
 

      
คาจัดซื้อเครื่องวดัระยะทางแบบเลเซอร จํานวน 1 
เครื่อง  

0 20,000 0 0 0 % 0 

       คาจัดซื้อเทปสายไฟ จํานวน 1 เสน 0 6,000 0 0 0 % 0 
 

      
คาจัดซื้อไมสตาฟอลมูิเนียมแบบชัก จํานวน  2 อัน 
ราคาอันละ 3,500 บาท 

0 7,000 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑคอมพิวเตอร               
 

      
คาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifungtion แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)  จํานวน 1 เครื่อง 

0 7,900 0 0 0 % 0 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 22,000 

 
      

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 6,300 

 รวมคาครุภัณฑ 0 40,900 0 0     93,700 
 รวมงบลงทุน 0 40,900 0 0     93,700 
   งบเงินอุดหนุน               
   เงินอุดหนุน               
     เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 333,627.36 0 0 % 0 
 รวมเงินอดุหนุน 0 0 333,627.36 0     0 
 รวมงบเงินอดุหนุน  0 0 333,627.36 0     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,128,215 2,186,410 2,574,899.36 2,689,740     2,798,680 
 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน               
   งบลงทุน               
   คาที่ดินและสิ่งกอสราง               
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    คากอสรางสิง่สาธารณูปการ               
 

      
(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา
ถังประปาหมูที่ 5  หมูที่ 5 ตําบลควนเกย อําเภอรอน
พิบูลย จงัหวัดนครศรีธรรมราช   

0 472,270.45 0 0 0 % 0 

     คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค               
 

      
(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ซอยหนองสมแปน หมูที่ 3  ตําบลควนเกย อําเภอ
รอนพิบลูย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1,442,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

(4)โครงการขุดลอกเหมอืงน้ําสาธารณะเลียบซอย
หนองสมแปน 
หมูที่ 3  ตําบลควนเกย  อําเภอรอนพิบูลย   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

295,000 0 0 0 0 % 0 

 

      

(5)โครงการปรบัปรุงซอมแซมผิวจราจรดวยหินคลุก 
ซอยคลองตีน 
หมูที่ 2  ตําบลควนเกย  อําเภอรอนพิบูลย   จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

472,000 0 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการบุกเบกิถนนสายหนองสมแปน – ถนนควน
เกยไสเลียบ หมูที่ 3 ตําบลควนเกย อําเภอรอน
พิบูลย จงัหวัดนครศรีธรรมราช   

0 0 0 1,346,000 -100 % 0 

     คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง               
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(1) โครงการปรับปรงุอาคารอเนกประสงค ดานหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลฯ หมูที่ 4 ตําบลควนเกย 
อําเภอรอนพบิลูย จังหวดันครศรีธรรมราช 

0 433,000 0 0 0 % 0 

 
      

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอนกรีต  
ซอยทุงนาใน หมูที่ 2 ตําบลควนเกย อําเภอรอน
พิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0 0 0 0 100 % 3,650,000 

 
      

โครงการปรับปรงุซอมแซมถนนซอยพอทานเกลี้ยง  
หมูที่ 5 ตาํบลควนเกย อําเภอรอนพิบลูย จังหวดั
นครศรีธรรมราช   

0 0 0 1,500,000 -100 % 0 

 รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,209,000 905,270.45 0 2,846,000     3,650,000 
 รวมงบลงทุน 2,209,000 905,270.45 0 2,846,000     3,650,000 
 รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 2,209,000 905,270.45 0 2,846,000     3,650,000 
 รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,337,215 3,091,680.45 2,574,899.36 5,535,740     6,448,680 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     คาชําระหน้ีเงินตน 698,224.92 698,224.92 698,224.92 1,927,753 0.91 % 1,945,295 
 

    คาชําระดอกเบี้ย 0 0 61,239.99 570,477 -13.77 % 491,930 
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    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 158,452 169,042 165,658 188,805 -0.96 % 187,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 -20 % 8,000 
     เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 907,000 650,000 650,000 650,000 -0.31 % 648,000 
     เบี้ยยงัชีพผูสงูอายุ  0 5,698,000 5,894,700 6,856,920 1.75 % 6,976,800 
 

    เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0  891,200 936,800 1,285,200 -14.55 % 1,098,240 

     เบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส  6,000 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 
     สํารองจาย 128,220 654,310 0 128,975 175.66 % 355,535 
     รายจายตามขอผูกพัน 292,248.48 295,333.55 297,375.62 0 0 % 0 
       (1) คาใชจายเก่ียวกับการจราจร 0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      
(2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย 

0 0 0 65,870 -100 % 0 

 
      

(3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

 
      

(4) เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

       1) คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 0 0 0 0 100 % 20,000 
       2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 39,500 
       3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 0 0 0 0 100 % 100,000 
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ตําบลเขาชุมทอง 

      
4) เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 

0 0 0 0 100 % 100,000 

     เงินชวยพิเศษ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

340,000 443,760 448,500 452,000 1.33 % 458,000 

 รวมงบกลาง 2,530,145.4 9,505,870.47 9,158,498.53 12,402,000     12,474,300 
 รวมงบกลาง 2,530,145.4 9,505,870.47 9,158,498.53 12,402,000     12,474,300 
 รวมงบกลาง 2,530,145.4 9,505,870.47 9,158,498.53 12,402,000     12,474,300 
 รวมแผนงานงบกลาง 2,530,145.4 9,505,870.47 9,158,498.53 12,402,000     12,474,300 
 รวมทุกแผนงาน 23,842,099.43 32,513,116.97 31,805,730.86 40,400,000     40,900,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอ รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
     

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  40,900,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อดุหนุนท่ัวไป แยกเปน     

แผนงานบริหารงานท่ัวไป      
  งานบริหารท่ัวไป รวม 10,214,760 บาท     
    งบบุคลากร  รวม 8,379,360 บาท     
      เงินเดือน (ฝายการเมือง)  รวม 2,624,640 บาท     
      เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520  บาท     

     

 

เพื่ อ จ า ย เป น เ งิ น เ ดือ น ของ นายก เทศมนตรี แล ะร อ ง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการแตงตั้ง พ.ศ.
2557 

         

      เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก  จํานวน 120,000 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการแตงตั้ง 
พ.ศ.2557 

        

      เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จํานวน 120,000  บาท     

     

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการแตงตั้ง พ.ศ.
2557 

        

      เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี จํานวน 198,720 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการ
แตงตั้ง พ.ศ.2557 
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   เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน 1,490,400  บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาจากการ
แตงตั้ง พ.ศ.2557 

     

   เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 5,754,720 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 4,086,960 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ป ร ะ ก า ศค ณะ ก ร รม ก า รพ นั ก ง า น เ ท ศบ า ล จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

     

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  จํานวน 84,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตามกฎหมายวาดวยเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ป ร ะ ก า ศค ณะ ก ร รม ก า รพ นั ก ง า น เ ท ศบ า ล จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561)   

     

   เงินประจําตําแหนง  จํานวน 186,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ป ร ะ ก า ศค ณะ ก ร รม ก า รพ นั ก ง า น เ ท ศบ า ล จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
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บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

   คาจางลูกจางประจํา  จํานวน 943,200 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ป ร ะ ก า ศค ณะ ก ร รม ก า รพ นั ก ง า น เ ท ศบ า ล จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 
และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

     

     คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 406,560 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป 
และตําแหนงอื่นๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จั งห วัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
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   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  จํานวน 48,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินเ พ่ิมตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

     

  งบดําเนินงาน  รวม 1,698,000 บาท   
   หมวดคาตอบแทน  รวม 208,000 บาท   

   
คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

จํานวน 20,000 บาท 
  

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน  
คณะกรรมการสอบของเทศบาล เชน  เงินตอบแทนเจาหนาที่
ในการเลือกตั้ง เงินคาตอบแทนการสอบ คาตอบแทนกรรมการ
ตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงาน
เทศบาล เงินรางวัล เงินโบนัสตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอืน่เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนนิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
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พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 

   คาเบี้ยประชุม  จํานวน 20,000 บาท   

    
 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  เชน  คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เปนตน 
ฯลฯ 

     

   คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  จํานวน 10,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 

     

   คาเชาบาน  จํานวน 108,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบ
ฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 50,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรทีม่ีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน    

  

   คาใชสอย  รวม 1,055,000 บาท   
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ      

    

 

คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงาน หรือคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลกัเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

จํานวน 350,000 บาท 
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   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน 40,000 บาท   

    

 

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจาย เปน
คาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้คาบรกิารและคาใชจาย
อื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรอง ใน
การตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 
(2) คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อจายเปนคาใชจายเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถิ่น  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของตางๆ เชน คาเลี้ยงรับรอง 
คณะกรรมการตรวจรางเทศบัญญัติ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
คณะกรรมการตรวจรางรายงานการประชุมสภา ฯ  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ  โดยจายเปนคาอาหาร เครื่องด่ืมตาง ๆ 
เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ   ซึ่งจําเปนตองจาย 
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม  รวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น 
(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี ้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  
กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงินคา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

    

 

(1) คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เชนคาลงทะเบียน  คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน   
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง อาสาสมัครตางๆ ประจํา  เขตพื้นที่  ผูนําชุมชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 

จํานวน 100,000 บาท   
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  

    
 

(2) คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ 
เพื่อเปนคาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่
จําเปนในการดําเนินการ ฯลฯ 

จํานวน 15,000 บาท   

    

 

(3) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลเขาชุมทอง 
- เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีอื่นๆนอกจากครบวาระ เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง คาใชจายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุนคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. 
- เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการ
เลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ การเลือกตั้ง คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเลือกตั้ง การลงประชามติ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล  
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   
3) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการตัง้งบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน 

จํานวน 500,000 บาท   

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 50,000 บาท   

    

 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ กรณเีปนการจางเหมาทัง้คาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจาย
จากคาใชสอย  สวนกรณีทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนนิการ
ซอมแซมบํารงุรกัษาทรพัยสนิเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสด ุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
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2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรบั-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรบัปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย 

   คาวัสดุ  รวม 435,000 บาท   
   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 30,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้พลาสติก 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ    

     

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 5,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรรี่ วิทยุ เสาวิทยุมือถือ  
สายไฟฟา สวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
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1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ   

   วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 5,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู 
ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

     

   วัสดุยานพาหนะและขนสง  จํานวน 30,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง กุญแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  จํานวน 300,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเช้ือเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

   วัสดุการเกษตร  จํานวน 10,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุย สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

     

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 5,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

     

   วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 50,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึกขอมูล 
อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
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สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ 

  งบลงทุน  รวม 137,400 บาท   
   คาครุภัณฑ  รวม 137,400 บาท   
   ครุภัณฑสํานักงาน       

   

(1) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (กระจก)  จํานวน 1 ตู  
รายละเอียด  
- ขนาด 152.3(W) x 40.6(D) x 87.8(H) cm. 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ  สํ านักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ 

จํานวน 5,500 บาท   

   

(2) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (บานทึบ)   จํานวน 1 ตู  
รายละเอียด  
- ขนาด 152.3 (W) x 40.6 (D) x 87.8 (H) cm. 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 
ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หนาที่ 45 ลําดับที่ 2 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดใน
บัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ  สํ านักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  

จํานวน 5,000 บาท   

   

(3) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 4 ตัว  
รายละเอียด 
- หนัง PU  
- ความกวางที่นั่งไมนอยกวา 61 ซม. 
- ความลึกที่นั่งไมนอยกวา 64 ซม. 
- ความสูงไมนอยกวา 94 ซม. 
- มีแขนเกาอี้ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดใน

จํานวน 18,000 บาท   
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บัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ  สํ านักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  

   

(4) เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดํา) - ความเร็ว 10 
แผนตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง  
รายละเอียด 
- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วข้ันตํ่า 
- มีระบบมัลติฟงกชั่น 
- เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ)  

จํานวน 50,000 บาท   

   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

   

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หนา/นาที)   จํานวน 1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที 
(ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  แบบ 10/100 
Base-T หรือดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 (จัดซื้อตามหลกัเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

จํานวน 8,900 บาท   

  คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ       

    

 

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

จํานวน 50,000 บาท   



[83] 
 

3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรบั-รายจายงบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรบัปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใช
สอยและคาสาธารณปูโภค 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ 2563 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     

 
แผนงานบริหารทั่วไป  

  งานบริหารงานคลัง  รวม 3,639,300 บาท  
    งบบุคลากร รวม 2,619,000 บาท  
    เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 2,619,000 บาท  
      เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,906,680 บาท  

     

 

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตาม
กรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561)    

     

   เงินประจําตําแหนง  จํานวน 60,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2545 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 612,840 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตาม
กรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
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ลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน 

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,480 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปตาม
กรอบ การบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดยีวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน 

   

  งบดําเนินงาน  รวม 984,400 บาท  
   คาตอบแทน  รวม 153,000 บาท  

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

จํานวน 50,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่  กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจาง 
และพนักงานจางของเทศบาล  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
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จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 

   คาเชาบาน  จํานวน 48,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจาย
ตามระเบียบฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2562 

   

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 50,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรทีม่ีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ
ฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

   

   คาใชสอย  รวม 166,400 บาท 
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     

    

 

คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  คาจาง
เหมาบริการ หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คา
ติดต้ังไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดต้ังโทรศัพท คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 
ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7046 ลงวันที่ 1 

จํานวน 30,000 บาท 
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กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     

   

 

 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษและคาใชจาย
อื่นที่จําเปนฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

จํานวน 
 

30,000 
 

บาท 
 

   

 

 

 (2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลทําความสะอาดตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที ่169 ลําดับที่ 3 

จํานวน 
 

86,400 บาท 
 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 20,000 บาท 

   

 

 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานไดตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
กรณเีปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวน
กรณท่ีีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เองใหปฏิบัต ิ ดังนี้                            
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2) คาสิ่งของทีซ่ื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 

   คาวัสดุ  รวม 100,000 บาท 
   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 50,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร ปากกา ดินสอ 
ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

   

   วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 10,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ถุงใส
ขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

   



[89] 
 

   วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 40,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

   

   คาสาธารณูปโภค รวม 565,000 บาท 
   คาไฟฟา  จํานวน 350,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาไฟฟาประจําสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคาร
อเนกประสงคภายในสํานักงานเทศบาล อาคารอเนกประสงคหมูที่ 4 และอาคาร
อื่นๆที่เปนทรัพยสินของเทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  จํานวน 10,000 บาท 

    

 

เพื่อเปนคาใชจายคาน้ําประปาใหกับการประปาสวนภูมิภาค 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   คาบริการโทรศัพท  จํานวน 120,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท โทรสารประจําสํานักงานเทศบาล คาโทรศัพท
ทางไกลภายในประเทศ รวมถึงคาใชจายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คา
เชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุง รักษาสาย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   คาบริการไปรษณีย  จํานวน 20,000 บาท 

    

 

เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสงธนาณัติ คาบริการสงจดหมาย
ลงทะเบียน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังน้ี   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน 65,000 บาท 

    

 

เพื่อเปนคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ตรายปหรือรายเดือนและคาใชจาย
อื่นๆ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

  งบลงทุน  รวม 35,900 บาท 
   คาครุภัณฑ รวม 35,900 บาท 
   ครุภัณฑสํานักงาน    

    

 

1) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- หนัง PU + PVC 
- ความกวางที่นั่งไมนอยกวา 46 ซม. 
- ความลึกที่นั่งไมนอยกวา 47 ซม. 
- ความสูงพนักพิงไมนอยกวา 50 ซม. 
- มีแขนเกาอี้ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2552 
- ราคาจัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 

จํานวน 3,500 บาท 

    

 

2) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํ่ากวา 24,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บี
ทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ

จํานวน 32,400 บาท 



[91] 
 

เบอร 5  
4) ตองเปนเครื่องปรบัอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว 
         ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม 
         เกิน 15 เมตร 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ) 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน     
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  รวม 1,738,580 บาท     
    งบบุคลากร  รวม 700,080 บาท     
      เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 700,080 บาท     
      คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 664,080 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ป ร ะก าศคณะก ร ร มก าร พนั ก ง าน เ ทศบาล  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

         

   เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง รวม 36,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกจิ  
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ปร ะก าศคณะกรรมก ารพนั ก ง าน เ ทศบาล  จั ง ห วัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
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  งบดําเนินงาน  รวม 1,038,500 บาท   
   คาตอบแทน  รวม 30,000 บาท   

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

รวม 30,000 บาท 
  

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ 
อปพร. เจาพนักงานฝายปกครองที่มาปฏิบัติหนาที่ในการตรวจ
ตรา ชวยเหลืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอืน่เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณพีิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 

   

  

   คาใชสอย  รวม 924,000 บาท     
      รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ         

     

  

คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิาร ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  

จํานวน 10,000 บาท   
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2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรบั – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ  

     

    

 

1) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
งานกูชีพกูภัย 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนกังานปฏิบัติการโครงการฯ จํานวน 
8 คน และคาวัสดอุุปกรณดานงานปองกันและงานกูชีพกูภัย ฯ 
ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 121 ลําดับที่ 7 

จํานวน 864,000  บาท   

    

 

2) โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  
เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123 ลําดับที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 50,000 บาท   
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     คาวัสดุ  รวม 84,500 บาท     
   วัสดุยานพาหนะและขนสง  จํานวน 10,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคา ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโคงมน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 25,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรและ
การแพทย ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

   วัสดุเครื่องแตงกาย  จํานวน 30,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา หมวก ผาผูกคอ  
ชุดอปพร. ชุดฝก ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
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ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน 19,500 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   

  ประจําปงบประมาณ 2563       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอ รอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
แผนงานการรักษาความสงบภายใน      

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  รวม 50,000  บาท   
  งบดําเนินงาน  รวม 50,000  บาท   
   คาใชสอย  รวม 50,000  บาท   

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ  

     

     

 

1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 
เพื่อเปนคาชวยเหลือหรือชดเชยความเสียหาย คาจางเหมา
บริการ คาวัสดุและอุปกรณ  คาอาหารแกผูประสบภัย ดานสา
ธารณภัยตางๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ดินโคลนถลม,
อุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย,ภัยแลง,ภัยหนาว,ไฟปาและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ดวนมากที่ มท031.4/ว667 ลว 12 มีนาคม 2545, หนังสือสั่ง
การกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0891.2/ว 
2176  ลว 3 มกราคม 2550 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 119 ลําดับที่ 1 

จํานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 
เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 122 ลําดับที่ 10 
 
 
 
 

จํานวน 15,000 บาท 
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3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 
เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 122 ลําดับที่ 11 

จํานวน 15,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ 2563 
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       
       

แผนงานการศึกษา  
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  รวม 3,933,520 บาท     
    งบบุคลากร  รวม 1,491,660 บาท     
    เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 1,491,660 บาท     
      เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 991,440 บาท     

     

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ครูผูดูแลเดก็ พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และตําแหนง อื่นๆ 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

        

   เงินประจําตําแหนง  จํานวน 42,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

     

   คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 423,840 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป ผูชวยครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามกรอบการ
บริหารบุคคล 
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- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ี 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  จํานวน 34,380 บาท   

    

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวย
ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
พนักงานจางทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   

     

  งบดําเนินงาน  รวม 1,233,860 บาท   
   หมวดคาตอบแทน  รวม 5,000 บาท   
   คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  จํานวน 5,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559  

     

   หมวดคาใชสอย  รวม 504,660 บาท   
   รายจายเพื่อใหไดซึ่งบริการ  จํานวน 150,000  บาท   

    
คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
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ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน ๆ  

     

    

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิ เศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  
คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของครู 
และผูดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไดรับอนุญาตหรืออนุมัติ
ใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  

จํานวน 
 

20,000 
 

บาท 
 

  

    

2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศกึษา  
(คาอาหารกลางวัน)  
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

จํานวน 324,660 บาท   
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สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศนูยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง   (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน  จํานวน
เด็กนักเรียน  42  คน    เปนเงิน  205,800  บาท   

    

(คาจัดการเรียนการสอน)   
- เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน
เด็กนักเรียน  42  คน  เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 
1,700  บาท/คน  เปนเงิน  71,400  บาท   

     

    

(คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3 - 5 ป ในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 42 คน  
ดังน้ี 
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 42 คน   
เปนเงิน 8,400  บาท 
2) คาอุปกรณการเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 42 
คน    
เปนเงิน 8,400  บาท 
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 42 
คน    
เปนเงิน 12,600  บาท 
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  จํานวน 
42 คน    
เปนเงิน 18,060  บาท  
รวมเปนเงิน  47,460  บาท 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 
28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 
ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ที่ 2) 
- เปนไปตาม พรบ.เทศบาล  
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   หนาที่ 128 ลําดับ
ที่ 7 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 10,000 บาท   

    

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้ งคาสิ่ งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและ
การจําแนกประเภทรายรบั – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ
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และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรบัปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 

   คาวัสดุ  รวม 724,200 บาท   
   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้
พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

   วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 10,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู 
ผงซกัฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
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ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   คาอาหารเสริม (นม)  จํานวน 659,200 บาท   

    

1) อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง  จํานวน  80,500   บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กจํานวนเด็กนักเรียน 42 คน  จํานวน 260 วัน   
2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  
578,700  บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  จํานวน  
3  แหง  เด็กนักเรียน  302  คน  จํานวน  260 วัน  
ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  
28  มิถุนายน  2562  เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 127 ลําดับ
ที่ 6 

     

   วัสดุกอสราง  จํานวน 10,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต 
บล็อกปูนซเีมนต กระเบื้องสังกะสี ตะปู ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
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จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
   วัสดุกีฬา  จํานวน 10,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาลูกฟุตบอล  ลูกตระกรอ และวัสดุอุปกรณกีฬา
ตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

     

   วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 15,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จดัเปนวัสดุและครภัุณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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  งบเงินอดุหนุน  รวม 1,208,000 บาท   
   เงินอุดหนุน  รวม 1,208,000 บาท   
   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

   
 
 
 
 

โ คร งก ารส นับ ส นุน อาหารกล าง วัน ใ ห กั บ เ ด็ ก เ ล็ ก  – 
ประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาล  จํานวน 302  คน อัตรามื้อละ  20 บาทตอคน  
จํานวน 200 วัน  เปนเงิน 1,208,000 บาท  
ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  
28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจดัทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0893.2/ว 
1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนาํ
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2551 
6) หนังสอืกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 
1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนาํ
รายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
 

จํานวน 1,208,000 บาท   
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- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 127 ลําดับที่ 5 
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 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   

  ประจําปงบประมาณ 2563       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช    
          

                                
แผนงานสาธารณสุข      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  รวม 1,722,860 บาท   
  งบบุคลากร  รวม 1,224,960 บาท   
   เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 1,224,960 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,182,960 บาท   

    

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้ง เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   

     

   เงินประจําตําแหนง  จํานวน 42,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

     

  งบดําเนินงาน  รวม 489,000 บาท   
   คาตอบแทน  รวม 40,000 บาท   
   คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  จํานวน 40,000 บาท   

   

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและลูกจางประจํา พนักงานจางของเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2559  

  คาใชสอย  รวม 174,000 บาท   
   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    

คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารขุดฝงกลบบอขยะเทศบาลตําบล
เขาชุมทอง คาจางสํารวจขอมูลสัตวและข้ึนทะเบียน หรือ
คาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  คา
ติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
0746 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
6) หนังสือ ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 เรื่องซักซอมแนวทางการดาํเนนิการฉัดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราช
กุมาร ี

จํานวน 
 

139,000 บาท   
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5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 
   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท   

    

คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
พิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
คาบริการและคาใชจายอื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เก่ียวกับการ
รับรองเพื่อเปนคารับรอง ในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไป
นิเทศงานตรวจงานเย่ียมชม ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี ้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  
28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

     

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ  

     

    

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เพื่อจายเปนคาใชจ ายในการเดินทางไปราชการ  เชน  
คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมการใชสนามบินของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่นพ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 

จํานวน 
 

20,000 บาท   

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 10,000 บาท   

    

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรพัยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                          
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรงุหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 

   คาวัสดุ  รวม 275,000 บาท   
   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้
พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 5,000 บาท   

    

เพื่อจ ายเปนคา วัสดุ ไฟฟ าและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟ า  
สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เทปแผงวงจร เบรกเกอร เทปพัน
สายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

   วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 150,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู 
ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

    

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 55,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรและ
การแพทย คาชุดทดสอบฟอรมาลีนในอาหาร ชุดทดสอบ
คลอรีนในน้ํา ชุดทดสอบตาง ๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

   วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
อาหารสัตว พันธุพืช ปุย สปริงเกอร เมล็ดพืช ถุงเพาะชํา และ
อื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

     

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 15,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่การด 
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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   วัสดุเครื่องแตงกาย  จํานวน 10,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา รองเทา ถุงมือ เข็ม
ขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อกันฝน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

    

   วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 15,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการ 
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

  งบลงทุน  รวม 8,900 บาท   
   คาครุภัณฑ  รวม 8,900 บาท   
   ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบ ที่ 1 (28 หนา /นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 
หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได  

จํานวน 8,900 บาท   



[116] 
 

 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใชงานผานเครอืขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ  Custom 
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562) 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

แผนงานสาธารณสุข      
 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น  รวม 30,000 บาท   
  งบดําเนินงาน  รวม 30,000 บาท   
   หมวดคาใชสอย  รวม 30,000 บาท   

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลกัษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ  

     

    

โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัดยุงลาย 
เพื่อจายในการดําเนินโครงการฯ คาวัสดุ คาอุปกรณ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารวาง คาตอบแทน  คาพาหนะ คาปาย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินการ 
ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 137 ลําดับที่ 3   

จํานวน 
 
 
 

30,000 บาท   

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



[118] 
 

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

          
                                

แผนงานเคหะและชุมชน      
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  รวม 480,000 บาท   
  งบบุคลากร  รวม 480,000 บาท   
   เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 480,000 บาท   
   เงินเดือนพนักงานจาง  จํานวน 432,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   

     

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  จํานวน 48,000 บาท   

    

เพื่อจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   
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 รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

          
                                

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน      
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  รวม 30,000 บาท   
  งบดําเนินงาน  รวม 30,000 บาท   
   หมวดคาใชสอย  รวม 30,000 บาท   

   
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ  

     

    

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี 
เพื่ อ จ าย เป นเป นคาอาหาร  อาหารว า งและเครื่ อ ง ด่ืม 
คาตอบแทนคาดอกไม คาเชาเครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสิน
อื่นที่จําเปน คาตกแตงเวที คาวัสดุอุปกรณตางๆ  ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 157  ลําดับที่ 9    

จํานวน 30,000 บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
                

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
  งานกีฬาและนันทนาการ  รวม 125,000 บาท     
    งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท     
    คาใชสอย  รวม 125,000 บาท     

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

     

    

 

1) โครงการแขงขนัฟุตบอลเทศบาลตาํบลเขาชุมทอง 
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนครูผูฝกสอน คาเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา คาเงินรางวัล ของรางวัล ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 161 ลําดับที่ 5  

จํานวน 45,000   บาท   

    

 

2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูผู ฝกสอน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 161 ลําดับที่ 6  

จํานวน 60,000   บาท   

    

 

3) โครงการฝกทักษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนครูผู ฝกสอน คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 162 ลําดับที่ 7  

จํานวน 20,000   บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบู ลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
                

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  รวม 13,000 บาท     
    งบดําเนินงาน  รวม 13,000 บาท     
    หมวดคาใชสอย  รวม 13,000 บาท     

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

     

    

 

โครงการจัดงานวันกตัญ ู
เพื่อจายเปนคาดอกไม คาเชาเครื่องเสียงหรือคาเชาทรัพยสินอื่นที่
จําเปน คาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการ
ดําเนินโครงการฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 163 ลําดับที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 13,000   บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

          
                                

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม 2,798,680 บาท     
    งบบุคลากร  รวม 2,217,180 บาท     
      เงินเดือน (ฝายประจํา)  รวม 2,217,180 บาท     
      เงินเดือนพนักงาน  จํานวน 1,050,120 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535    
-ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

          

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 2,700 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

     

      เงินประจําตําแหนง  จํานวน 42,000  บาท     

     

 

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 
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   คาจางลูกจางประจํา  จํานวน 280,080 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาจางของลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน 

     

      คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 801,360 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานในกองชางพรอมเงินปรับปรุงตําแหนง ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   

         

   เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง  จํานวน 40,920 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ 
พนักงานจางทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี ้
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลกัเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจบุัน   

     

  งบดําเนินงาน  รวม 487,800 บาท   
   คาตอบแทน  รวม 40,000  บาท   
   คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ  จํานวน 10,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
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การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559  

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 30,000  บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรทีม่ีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน 

     

   คาใชสอย  รวม 242,800 บาท   
   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    

 

คาจางเหมาบริการ 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท 
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0740 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 

จํานวน 10,000 บาท 
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ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ  

     

    

 

คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 
เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาลงทะเบียน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาทีท่องถิ่น (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559  

จํานวน 30,000   บาท 

  

    

 

โครงการปรับปรงุภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไมในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลปรับปรงุภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไม
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 100 ลําดับที่ 63 

จํานวน 
 

172,800 บาท 
 

  

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม       

    

 

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้ งคาสิ่ งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

จํานวน 30,000 บาท 
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3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและ
การจําแนกประเภทรายรบั – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรบัปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค  

   คาวัสดุ  รวม 205,000 บาท   
   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 30,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้
พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   

     

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 100,000  บาท   

    

 

เปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา สวิซต
ไฟฟา เทปสายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   

   วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 5,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู 
ผงซักฟอก ถุงใสขยะ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

   คาวัสดุกอสราง  จํานวน 50,000 บาท   

    

 

เปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อกปูน 
ซีเมนต กระเบื้องสังกะสี ตะปู ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
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   วัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 20,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเน่ือง แผนหรือบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     

 งบลงทุน รวม 93,700 บาท   
  คาครุภัณฑ  รวม 93,700 บาท   
  ครุภัณฑสํานักงาน      

     

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมตํ่ากวา 48,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดต้ัง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไม เ กิ น  40 ,000 บีที ยู  ต อ ง ได รับการ รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5  
4) ตองเปนเครื่องปรบัอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลั ง ง านคว ร พิจ ารณาจั ดซื้ อ เ ครื่ อ ง ป รั บอ ากาศที่ มี ค า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน  
15 เมตร 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ  กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 55,900 บาท 
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เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) แบบ Smart TV 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  ระดับความละเอียด เปนความละเ อียดของจอภาพ 
(Resolution)  1366 x 768 พิกเซล 
2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันตํ่า 32 นิ้ว 
3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเช่ือมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง 
6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร 
7) มีตัวรับสัญญาณดจิิตอล (Digital) ในตัว 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุ ภัณฑ  กองมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ) 

จํานวน 9,500 บาท 

  

  ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

     

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล แบบที่ 1 * 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 
MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช

จํานวน 22,000 บาท 
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1หนวย 
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562)  

     

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 17 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
15 มีนาคม 2562)  

จํานวน 6,300 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ 2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา      
  งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  รวม 3,650,000 บาท     
    งบลงทุน  รวม 3,650,000 บาท     
     คาที่ดินและสิ่งกอสราง  รวม 3,650,000 บาท     
   คาบํารุงรักษาและปรังปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3,650,000 บาท   

    

 

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอนกรีต  
ซอยทุงนาใน หมูที่ 2 ตําบลควนเกย อําเภอรอนพบิูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
เพื่อจายเปนคาขยายผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 
6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบล 
เขาชุมทอง เลขที่ 001/2563 
- เปนไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
(พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 109 ลําดับที่ 80 

ตั้งไว 3,650,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป   
  ประจําปงบประมาณ  2563       

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   
อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

แผนงานงบกลาง      
  งานงบกลาง  รวม 12,474,300 บาท     
    หมวดงบกลาง  รวม 12,474,300 บาท     
      งบกลาง  รวม 12,474,300 บาท     
   คาชําระหนี้เงินตน  จํานวน 1,945,295 บาท   

    

เพื่อจายชําระหน้ีเงินตนใหแกสํานักงานกองทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาลใหถูกสุขลักษณะจํานวน 
602,295 บาท ตามสญัญา เลขที่ 1332/21/2557 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2556 ชําระงวดที่ 6  
เพื่อจายชําระหนี้ เงินตนใหแกธนาคารกรุงไทย เพ่ือดําเนิน
โครงการปรับปรุง/เพิ่ม ทอสงนํ้าประปาภายในเขตเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง จํานวน  1,343,000 บาท ตามคําขอเลขที่ 
CL10813300016101 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ชําระงวดที่ 2 

   

  

   คาชําระดอกเบี้ย  จํานวน 491,930 บาท   

    

เพื่อจายชําระดอกเบี้ยใหแกสํานักงานกองทุนสงเสริมกจิการ
เทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาลใหถูกสุขลักษณะจํานวน 
95,930 บาท ตามสัญญา เลขที่ 1332/21/2557 วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2556 ชําระงวดที่ 6  
เพื่อจายชําระดอกเบี้ยใหแกธนาคารกรงุไทย เพื่อดําเนิน
โครงการปรับปรงุ/เพิม่ ทอสงน้ําประปาภายในเขตเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง จํานวน  396,000 บาท ตามคําขอเลขที่ CL 
10813300016101 วันที่ 9 มีนาคม 2561 ชําระงวดที่ 2 

   

  

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน 187,000 บาท     

     

 

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง ซึ่งเปน
ผูประกันตนตามกฎหมายในอัตรา รอยละ 5 ของคาจาง
คาตอบแทน 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 
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0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
2) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

   เงินสมทบกองทุนทดแทน  จํานวน 8,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
- เปนไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
2) หนังสอืสํานักงานประกันสังคม ดวนท่ีสุด ที่ รง 0625/ว 
5344 ลงวันที่ 16  ตุลาคม 2561 เรื่อง การบงัคับใช
พระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับ 2) พ.ศ.2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน 

     

   เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 648,000 บาท   

    

 

เพื่อชวยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 

   

  

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 6,976,800 บาท   

    

 

เงินสงเคราะหผูสูงอายุ สําหรับจายเปนเงินสงเคราะหผูสูงอายุ 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2560) ถึงฉบับที่ 
4 พ.ศ.2562 
- หนังสือดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 
2561 

     

   เบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน 1,098,240 บาท   

    

 

เงินสงเคราะหคนพิการสําหรับจายเปนเงินสงเคราะหผูพิการ  
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 
- หนังสือ ที่ มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน  2560 
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      เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  จํานวน 6,000 บาท     

     

 

เงินสงเคราะหผูปวยโรคเอดส สําหรับจายเปนเงินสงเคราะห
ผูปวยโรคเอดส  รวมจํานวน 1 คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
- หนังสือที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน  2560 

         

      เงินสํารองจาย  จํานวน 355,535 บาท     

     

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน  ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ 
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยภัยแลง ภัยหนาวฯลฯ)หรือกรณีที่มี
ความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณต้ังจายไว  หรือ
เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือ  
กรณท่ีีมีหนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2560 ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 

           

      รายจายตามขอผูกพัน        

     

 

1) คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการและจดัหาเครือ่งมือ เครื่องใช
เกี่ยวกับการจราจรตาง ๆ  ใชในการทาสี ตีเสน การจัดทํา
เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจากเงิน
ค า ป รั บ ต า ม ก ฎห ม า ย จ ร า จ ร ท า ง บ ก   ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2539  

จํานวน 20,000 บาท 

    

    

 

2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และตามหนังสือ
สมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2545 ตั้งจายในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวน
หก ของรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา (ไมรวมเงินกูจาย
ขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

จํานวน 39,500 บาท 
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3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 
เพื่อสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 
1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550  

จํานวน 100,000 บาท 

  

    

 

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  

จํานวน 100,000 บาท 

  

   เงินชวยพิเศษ  จํานวน 40,000 บาท   

    

 

1) เงินชวยคาทําศพ 
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ พนักงาน ลูกจางที่เสียชีวิต
ระหวางรับราชการ จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 
ลว. 25 ธ.ค.2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณี
ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ผูรับบํานาญ ลูกจาง และ
พนักงานจางถึงแกความตาย พ.ศ.2560 
- ป ร ะ ก า ศค ณะ กร รม กา รพ นั ก ง า น เ ท ศบ า ล จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงาน
จางถึงแกความตาย พ.ศ.2561 

   

  

    

 

2) เงินคาทําขวัญพนักงานและลูกจาง 
เพื่อจายเปนเงินคาทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ 
ตามสิทธิอันพึงไดรับ จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี 
- ระเบียบคณะกรรมการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอรับเงิน
ทําขวัญและการพิจารณาเงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง พ.ศ.
2550  
- หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 291 ลว. 16 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินทําขวัญขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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3) เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการฯ 
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห เงินชดเชย เงินดํารงชีพ แก
ผูประสบภัย หรือทายาท จากการชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
ชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม ตามประราชบัญญัติ
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม  
จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
- พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ 

   

  

    

 

4) เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญ
หายเนื่องจากการทํางานใหราชการ 
เพื่อจายเปนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทน กรณีพนักงานจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการทํางานใหราชการ จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังน้ี  
- พระราชบัญญัติสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือ
ราชการ 

   

  

   เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 458,000 บาท   

    

 

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตาม
กฎหมาย  ของรายรับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2550  ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
ไมรวมพันธบัตร เงินกูและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสอืสัง่การดงันี้  
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2500 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  
2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
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ทองถ่ิน  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  
2558  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  
2559  เรื่อง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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สวนท่ี  3 
 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายรับประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ .ศ.2563 

 รายรับจริง 
หมวดรายได ป 2560 ป 2561 ป 2562 
ประเภทรายไดจากการจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 498,272.00 623,176.00 318,329.00 
ประเภทคาเชามาตรวัดน้ํา 3,013.65 2,585.22 984.74 
ประเภทคาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต 3,600.00 4,800.00 6,200.00 
ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา 

650,000.00 650,000.00 650,000.00 

ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 
รวมรายรับ 1,154,884.65 1,280,561.22 975,513.74 

 
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

คําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ .ศ.2563 

 รายจายจริง 
 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
งบดําเนินงาน 1,138,012.75 1,259,107.29 1,042,009.31 
ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซึง่บริการ 521,400.00 540,000.00 432,000.00 
ประเภทรายจายเพือ่บํารงุ หรือซอมแซมทรัพยสิน  24,210.00 30,260.00 0.00 
ประเภทวัสดสํุานักงาน 9,000.00 13,500.00 0.00 
ประเภทวัสดุกอสราง 38,000.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 
ประเภทวัสดุอื่น ๆ 8,250.00 0.00 20,000.00 
ประเภทวัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 
ประเภทคาไฟฟา 537,152.75 675,347.29 590,009.31 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 
ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 
ประเภทครุภัณฑการเกษตร 0.00 0.00 0.00 

รวมรายจาย 1,138,012.75 1,259,107.29 1,042,009.31 
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รายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําปงบประมาณ 2563       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  1,638,000 บาท  แยกเปน     
  รายได เปนเงิน  1,638,000  บาท        
   คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 982,500 บาท   
     ประมาณการจากจํานวนผูขอใชบริการ 860 ครัวเรือน      
   คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 3,500 บาท   
     ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับปที่ผานมา      
   เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา จํานวน 648,000 บาท   

    
 

เพื่อชวยเหลือกิจการประปาเทศบาลตําบลเขาชุมทอง  
อําเภอรอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     

 ผลประโยชนอื่น      
   คาปรับ รวม 4,000 บาท   
     ประมาณการตั้งรับใกลเคียงกับปที่ผานมา จํานวน 4,000 บาท   
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รายละเอียดประมาณการจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจําปงบประมาณ 2563       
เทศบาลตําบลเขาชุมทอง   

อาํเภอรอนพิบูลย   จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  1,638,000 บาท รายจายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน     

      งบดําเนินงาน  เปนเงิน 1,638,000 บาท        
      คาใชสอย  รวม 703,000 บาท   

   
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ   

     

   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 648,000 บาท   

    

 

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกเพือ่ดูแลรกัษาระบบประปา 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา ฯลฯ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัตเิทศบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 109 ลําดับที่ 82 

     

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  จํานวน 55,000 บาท   

     

  

(รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ)  
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารงุรกัษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและ
คาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ใหปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย 
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังน้ี  
1) พระราชบญัญัตเิทศบาล 
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2) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) หนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรงุหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณปูโภค  

      คาวัสดุ  รวม 185,000 บาท   

   วัสดุสํานักงาน  จํานวน 20,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานประปา กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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   วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 30,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคา วัสดุ ไฟฟาและวิทยุ  เชน  หลอดไฟฟา  
สายไฟฟา  สวิตซไฟฟา  เทปแผงวงจร เบรกเกอร เทปพัน
สายไฟฟา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ    

 

 

   

   วัสดุกอสราง  จํานวน 100,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน ไมตาง ๆ อิฐ หรือซีเมนต   
บล็อก  ปูนซีเมนต   กระเบื้อง ทอประปา อุปกรณประปา 
กอกน้ํา ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

 

 

   

      วัสดุการเกษตร  จํานวน 5,000 บาท   

     

  

เพื่อจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว 
อาหารสัตว พันธุพืช ปุย สปริงเกอร เมล็ดพืช ถุงเพาะชํา และ
อื่นๆ ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

   วัสดุอื่น  จํานวน 30,000 บาท   

     

เพื่อจายเปนคามเิตอรน้ํา มิเตอรน้ํา ไฟฟา หรืออื่นๆ ทีจ่ําเปน
ในงานประปา เปนตน ฯลฯ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดงันี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่ งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

 

   

   คาสาธารณูปโภค  รวม 750,000 บาท   
   คาไฟฟา  จํานวน 750,000 บาท   

    

 

เพื่อจายเปนคาไฟฟา งานกิจการประปา 
- เปนไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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เทศบญัญติังบประมาณรายจาย  
                                  

 แผนงาน 
  

  
แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
อุตสา 
หกรรม 

และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒน 

ธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
สรางความ
เขมแขง็ 

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะ 

และชมุชน 

แผนงานสา
ธารณ 
สุข 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บรหิารงานทั่วไป รวม 

 งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

งบกลาง งบกลาง 

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา 

648,000                 648,000 

คาชําระดอกเบี้ย 491,930                 491,930 

เงินชวยพิเศษ 40,000                 40,000 

รายจายตามขอผูกพัน                     

1) คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร 20,000                 20,000 

2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

39,500                 39,500 

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบล 
เขาชุมทอง 

100,000                 100,000 

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลเขาชุมทอง 

100,000                 100,000 

เบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส  6,000                 6,000 

คาชําระหนี้เงินตน 1,945,295                 1,945,295 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 187,000                 187,000 

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ 6,976,800                 6,976,800 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000                 8,000 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (กบท.) 

458,000                 458,000 

สํารองจาย 355,535                 355,535 

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 1,098,240                 1,098,240 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝาย
การเมือง) 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก 

                120,000 120,000 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

                1,490,400 1,490,400 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

                198,720 198,720 
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ตําบล 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 695,520 695,520 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                 120,000 120,000 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง   801,360     432,000   423,840 664,080 1,019,400 3,340,680 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน   2,700             84,000 86,700 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง   40,920     48,000   34,380 36,000 87,480 246,780 

เงินเดือนพนักงาน   1,050,120       1,182,960 991,440   5,993,640 9,218,160 

คาจางลูกจางประจํา   280,080             943,200 1,223,280 

เงินประจําตําแหนง   42,000       42,000 42,000   246,000 372,000 

งบดําเนินงาน 

คาตอบแทน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   30,000             100,000 130,000 

คาเบ้ียประชุม                 20,000 20,000 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

              30,000 70,000 100,000 

คาเชาบาน                 156,000 156,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   10,000       40,000 5,000   15,000 70,000 

คาใชสอย 

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ                     

คาจางเหมาบริการ   10,000       139,000 150,000 10,000 380,000 689,000 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ           5,000     40,000 45,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

                    

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                 100,000 100,000 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                 30,000 30,000 

(2) คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ                 15,000 15,000 

(2) โครงการจางเหมาบุคคลทําความสะอาด
ตลาดสดและหองน้ําเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 
 

                86,400 86,400 

(3) คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตําบลเขาชุมทอง 

                500,000 500,000 

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ             20,000     20,000 

1) โครงการแขงขันฟุตบอลเทศบาลตําบลเขาชุม
ทอง 

    45,000             45,000 

1) โครงการงานปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และงานกูชีพกูภัย 

              864,000   864,000 

1) โครงการปองกันไขเลือดออกและกําจัด           30,000       30,000 
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ยุงลาย 

1) โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 

              20,000   20,000 

1) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตร ี

      30,000           30,000 

2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

              15,000   15,000 

2) โครงการฝกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

              50,000   50,000 

2) โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันตางๆ     60,000             60,000 

2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

            324,660     324,660 

3) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 

              15,000   15,000 

3) โครงการฝกทักษะกีฬาแกเด็กและเยาวชน     20,000             20,000 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   30,000               30,000 

โครงการจัดงานวันกตัญู     13,000             13,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและตัดแตงกิ่งไมใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลเขาชุมทอง 

  172,800               172,800 

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ           20,000       20,000 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   30,000       10,000 10,000   70,000 120,000 

คาวัสด ุ

วัสดุเครื่องแตงกาย           10,000   30,000   40,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง               10,000 30,000 40,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   20,000       15,000 15,000   90,000 140,000 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ   100,000       5,000     5,000 110,000 

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น                 300,000 300,000 

วัสดุกีฬา             10,000     10,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               19,500   19,500 

วัสดุงานบานงานครัว   5,000       150,000 10,000   15,000 180,000 

วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย           55,000   25,000   80,000 

คาอาหารเสริม (นม)             659,200     659,200 

วัสดุการเกษตร           5,000     10,000 15,000 

วัสดุกอสราง   50,000         10,000     60,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร           15,000     5,000 20,000 
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วัสดุสํานักงาน   30,000       20,000 20,000   80,000 150,000 

คาสาธารณูปโภค 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 65,000 65,000 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล                 10,000 10,000 

คาไฟฟา                 350,000 350,000 

คาบริการไปรษณีย                 20,000 20,000 

คาบริการโทรศัพท                 120,000 120,000 

งบลงทนุ คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑสํานักงาน                     

(1) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (กระจก)  จํานวน 1 
ตู 

                5,500 5,500 

(2) เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน (บานทึบ)   จํานวน 1 
ตู 

                5,000 5,000 

(3) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน 4 ตัว                 18,000 18,000 

(4) เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 
(ขาว – ดํา) - ความเร็ว 10 แผนตอนาที  
จํานวน 1 เครื่อง 

                50,000 50,000 

1) เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว                 3,500 3,500 

2) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง 

                32,400 32,400 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
จํานวน 1 เครื่อง 

  55,900               55,900 

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) แบบ 
Smart TV จํานวน 1 เครื่อง 

  9,500               9,500 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร                      

2) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 
หนา/นาที)   จํานวน 1  เครื่อง 

                8,900 8,900 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง 

  22,000               22,000 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบ ท่ี 1 (28 หนา /
นาที) จํานวน 1 เครื่อง 

          8,900       8,900 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 
เครื่อง 

  6,300               6,300 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ                     

คาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง 

                50,000 50,000 
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คาที่ดนิและส่ิงกอสราง 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง                     

โครงการขยายผิวจราจรดวยแอสทฟลทติกคอ
นกรีต  
ซอยทุงนาใน หมูที่ 2 ตําบลควนเกย อําเภอรอน
พิบูลย  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  3,650,000               3,650,000 

งบเงนิอุดหนนุ เงินอุดหนนุ 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                     

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กเล็ก 
– ประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

            1,208,000     1,208,000 

รวม 12,474,300 6,448,680 138,000 30,000 480,000 1,752,860 3,933,520 1,788,580 13,854,060 40,900,000 
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