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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเขาชุมทองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเขาชุมทองจึง
ขอชี้แจงให้ท่าน ได้ทราบถึงสถาน ะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
 1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  มี

สถานะการเงินดังนี้   
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  17,927,717.37 บาท 
1.1.2 เงินสะสม  10,217,960.40 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม  9,746,248.45 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  0  โครงการ  

รวม  0.00    บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  0  โครงการ  

รวม  0.00 บาท 
      1.2  เงินกู้คงค้าง เงินกู้ กสท.  5,420,868.73 บาท  
                          เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 4,686,500.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 
  (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  3 5,670,681.71  บาท ประกอบด้วย 

   
 หมวดภาษีอากร 211,414.29 บาท 

   
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต 148,284.00 บาท 

   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 196,678.34 บาท 

   
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 บาท 

   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,390.00 บาท 

  
 

 หมวดรายได้จากทุน 0 บาท 
   

 หมวดภาษีจัดสรร 18,424,869.08 บาท 
   

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
 

9,642,782.0๐ บาท 
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(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่เลือกท า 6,958,264.00 บาท 
   

(3) รายจ่ายจริง จ านวน  25,485,221.71 บาท ประกอบด้วย 
   

 งบกลาง 7,132,863.69 บาท 
   

 งบบุคลากร 11,919,147.00 บาท 
   

 งบด าเนินงาน 5,024,773.51 บาท 
   

 งบลงทุน 269,437.51 บาท 
   

 งบรายจ่ายอื่น 0 บาท 
   

 งบเงินอุดหนุน 1,139,000.00 บาท 
   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน   0 บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน 0 บาท 
 

 
3.  งบเฉพาะการ 
     ประเภทกิจการ  “กิจการประปา” 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีรายรับจริง  1,165,391.65 บาท  รายจ่ายจริง  969,957.09  บาท 
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืน ๆ     จ านวน...... ..........-...............บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน... .............-...............บาท 
ก าไรสุทธิ      จ านวน   195,434.56  บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ วันที่  31  กรกฎาคม  2561 จ านวน  787,259.24  บาท 
ทรัพย์จ าน าจ านวน...........-...............บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕62 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒.๑ รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕60 

ประมาณการ 
ปี ๒๕61 

ประมาณการ 
ปี ๒๕62 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 162,762.46 153,800.00 163,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 93,230.00 88,000.00 96,350.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 903,086.44 935,500.00 900,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,860.00 265,600.00 147,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,302,938.90 1,442,900.00 1,306,350.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 21,448,272.05 20,982,100.00 21,293,650.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21,448,272.05 20,982,100.00 21,293,650.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,686,195.00 20,396,000.00 17,800,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,686,195.00 20,396,000.00 17,800,000.00 

รวม 39,437,405.95 42,821,000.00 40,400,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๒.๒ รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี๒๕60 
ประมาณการ 

ปี ๒๕61 
ประมาณการ  

ปี ๒๕62 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 9,505,870.47 11,323,400.00 12,392,000.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

13,960,252.00 16,579,020.00 17,106,120.00 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสด ุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

6,024,516.84 8,384,090.00 6,538,280.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

6,276,662.66 5,490,490.00 
 

3,163,600.00 
 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,020,000.00 1,044,000.00 1,200,000.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,787,301.97 42,821,000.00 40,400,000.00 

รวม 36,787,301.97 42,821,000.00 40,400,000.00 
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ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัติ 

 
 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

ของ 
 
 
 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  
ของเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

หลักการ 
แยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้ 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
     แผนงานบริหารทั่วไป ๑4,279,220 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,798,580 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 4,041,380 
     แผนงานสาธารณสุข 1,509,640 
     แผนงานเคหะและชุมชน 643,440 
     แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,535,740 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 12,392,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,400,000 
 

เหตุผล 
 เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายก เทศมนตรีต าบลเขาชุมทอง ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ 62  จึงเสนอร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕62 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาชุมทองพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
(๐๐๑๑๑) 

งานบริหารงานคลัง 
(๐๐๑๑๓) 

รวม 

งบบุคลากร 8,281,200 2,631,120 10,912,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๒,๖๒๔,๖๔๐ 0 ๒,๖๒๔,๖๔๐ 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,656,560 2,631,120 8,287,680 
งบด าเนินงาน 2,053,400 ๑,063,500 3,116,900 
    ค่าตอบแทน 263,4๐๐ 171,100 434,500 
    ค่าใช้สอย 1,185,000 266,400 1,451,400 
    ค่าวัสดุ 605,0๐๐ 80,๐๐๐ 685,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 546,๐๐๐ 546,๐๐๐ 
งบลงทุน 250,000 0 250,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 0 250,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 10,584,600 3,694,620 ๑4,279,220 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

(๐๐๑๒๑) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 
(๐๐๑๒๓) 

รวม 

งบบุคลากร 700,080 0 700,080 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 700,080 0 700,080 
งบด าเนินงาน 1,033,500 65,๐๐๐ 1,098,500 
    ค่าตอบแทน 0 0 0 
    ค่าใช้สอย 954,๐๐๐ 65,๐๐๐ ๑,019,000 
    ค่าวัสดุ 79,5๐๐ 0 79,5๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

                                     รวม 1,733,580 65,๐๐๐ 1,798,580 
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แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(๐๐๒๑๑) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
(๐๐๒๑๒) 

รวม 

งบบุคลากร 1,506,900 0 1,506,900 
    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,506,900 0 1,506,900 
งบด าเนินงาน ๑,288,880 ๐ ๑,288,880 
    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000 
    ค่าใช้สอย 533,210 ๐ 533,210 
    ค่าวัสดุ 750,670 0 750,670 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 45,600 0 45,600 
    ค่าครุภัณฑ์ 45,600 0 45,600 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 1,200,๐๐๐ 0 1,200,๐๐๐ 
    เงินอุดหนุน 1,200,๐๐๐ 0 1,200,๐๐๐ 

รวม 4,041,380 ๐ 4,041,380 
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แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(๐๐๒๒๑) 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

(๐๐๒๒๓) 
รวม 

งบบุคลากร 1,187,640 0 1,187,640 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,187,640 0 1,187,640 
งบด าเนินงาน 270,0๐๐ 30,๐๐๐ 300,0๐๐ 
    ค่าตอบแทน 3๐,๐๐๐ 0 3๐,๐๐๐ 
    ค่าใช้สอย 115,0๐๐ 30,๐๐๐ 145,0๐๐ 
    ค่าวัสดุ 125,0๐๐ 0 125,0๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 22,0๐๐ 0 22,0๐๐ 
    ค่าครุภัณฑ์ 22,0๐๐ 0 22,0๐๐ 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 1,479,640 30,๐๐๐ 1,509,640 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 

งบ 
 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
(๐๐๒๔๑) 

งานไฟฟ้าถนน 
(๐๐๒๔๒) 

งานสวนสาธารณะ 
(๐๐๒๔๓) 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๐๐๒๔๔) 

งานบ าบัดน้ าเสีย
(๐๐๒๔๕) 

รวม 

งบบุคลากร 643,440 0 0 0 0 643,440 
    เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 643,440 0 0 0 0 643,440 
งบด าเนินงาน 0 0 0 0 0 0 
    ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 
    ค่าใช้สอย 0 0 0 0 0 0 
    ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 ๐ 0 0 0 ๐ 
    เงินอุดหนุน 0 ๐ 0 0 0 ๐ 

รวม 643,440 0 0 0 0 643,440 
 
 
 
 
 
 



หน้า  | ๑๓ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

งาน 
 

งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

(๐๐๒๕๑) 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
(๐๐๒๕๒) 

รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 
    ค่าตอบแทน 0 0 0 
    ค่าใช้สอย 0 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 
    ค่าวัสดุ 0 0 0 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 ๐ ๐ 
    เงินอุดหนุน 0 ๐ ๐ 

รวม 0 90,0๐๐ 90,0๐๐ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๑) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
(๐๐๒๖๒) 

งานศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๐๐๒๖๓) 

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๐๐๒๖๔) รวม 

งบบุคลากร 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 0 0 
งบด าเนินงาน 0 80,๐๐๐ 30,๐๐๐ 0 110,๐๐๐ 
    ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 
    ค่าใช้สอย 0 80,๐๐๐ 30,๐๐๐ 0 110,๐๐๐ 
    ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 
งบลงทุน 0 0 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 0 0 

รวม 0 80,๐๐๐ 30,๐๐๐ 0 110,๐๐๐ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งาน 

 
งบ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
(๐๐๓๑๑) 

 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(๐๐๓๑๒) รวม 

งบบุคลากร 2,155,740 0 2,155,740 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 0 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,155,740 0 2,155,740 
งบด าเนินงาน 534,000 0 534,000 
    ค่าตอบแทน 124,000 0 124,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 0 50,000 
    ค่าวัสดุ 360,๐๐๐ 0 360,๐๐๐ 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 
งบลงทุน 0 2,846,000 2,846,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0  0 0 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,846,000 2,846,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 
รายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 
    เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 2,689,740 2,846,000 5,535,740 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานงบกลาง 
 

งาน 
 

งบ 

งบกลาง 
(๐๐๔๑๑) 

 
รวม 

งบกลาง 12,392,000 12,392,000 
   งบกลาง 12,392,000 12,392,000 

รวม 12,392,000 12,392,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
 ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕61 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 42,040,000 บาท 
 ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป   เป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 40,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป  
แผนงานบริหารทั่วไป ๑4,279,220 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,798,580 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 4,041,380 
แผนงานสาธารณสุข 1,509,640 
แผนงานเคหะและชุมชน 643,440 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,535,740 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
แผนงานงบกลาง 12,392,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 40,400,000 
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 ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,640,000  บาท ดังนี ้
 

งบ ยอดรวม 
งบด าเนินงาน 1,640,000 

   รวมรายจ่าย 1,640,000 
 
ข้อ  6.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
ข้อ  7.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่       เดือน                    พ.ศ.2561 
 
 
 
   (ลงนาม)………………….…………..………………….. 
    (     ) 
      
 
 
  -   เห็นชอบ 
 
 
 

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

      ต าแหน่ง……………………..…………………..…………………… 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
            

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 84,045.75 76,774.75 97,234.76 88,000.00 11.36 % 98,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 50,906.70 48,916.45 56,835.70 59,000.00 -5.08 % 56,000.00 
     ภาษีป้าย 6,600.00 7,000.00 8,692.00 6,800.00 32.35 % 9,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 141,552.45 132,691.20 162,762.46 153,800.00     163,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,045.00 1,516.00 858.00 1,200.00 -25.00 % 900.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 54,410.00 69,970.00 60,920.00 69,000.00 -8.70 % 63,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการตั้งสุสานและฌาปน
สถาน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 2,640.00 4,460.00 3,720.00 4,000.00 48.15 % 3,500.00 
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     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 720.00 340.00 590.00 500.00 20.00 % 600.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 850.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 13,475.00 89,694.00 26,632.00 9,500.00 184.21 % 27,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

5,100.00 3,300.00 100.00 3,460.00 -97.11 % 100.00 

     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 346.00 470.00 260.00 300.00 0.00 % 300.00 
     ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง 

10.00 0.00 70.00 40.00 100.00 % 80.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 20.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 77,746.00 169,750.00 93,230.00 88,000.00     96,350.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 175,000.00 674,216.00 753,777.00 745,500.00 0.60 % 750,000.00 
     ดอกเบี้ย 227,613.15 194,249.41 149,309.44 190,000.00 -21.05 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 402,613.15 868,465.41 903,086.44 935,500.00     900,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 177,700.00 113,000.00 42,500.00 37,800.00 13.76 % 43,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 156,250.00 202,080.00 101,360.00 227,800.00 -54.35 % 104,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 333,950.00 315,080.00 143,860.00 265,600.00     147,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 59,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
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รวมหมวดรายได้จากทุน 59,010.00 0.00 0.00 0.00     0.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 475,687.67 534,417.77 430,500.00 25.44 % 540,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 14,919,692.67 14,852,637.25 15,209,360.23 14,700,000.00 2.04 % 15,000,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,816,073.49 1,788,454.12 1,747,603.18 1,890,000.00 -4.76 % 1,800,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 94,985.49 69,859.14 61,208.31 88,200.00 -28.57 % 63,000.00 
     ภาษีสุรา 927,103.25 913,719.77 920,947.67 924,000.00 -0.65 % 930,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 1,597,123.93 1,965,418.81 2,219,375.56 2,257,500.00 -2.55 % 2,200,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 89,836.94 87,013.72 88,071.21 97,600.00 -5.74 % 92,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 45,881.10 31,077.54 28,753.52 27,300.00 1.47 % 27,700.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

645,726.00 703,767.00 637,584.00 567,000.00 12.87 % 640,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 698.40 737.20 950.60 0.00 0.00 % 950.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,137,121.27 20,888,372.22 21,448,272.05 20,982,100.00     21,293,650.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

10,677,431.00 8,955,895.00 16,686,195.00 20,396,000.00 -12.73 % 17,800,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,677,431.00 8,955,895.00 16,686,195.00 20,396,000.00     17,800,000.00 
รวมทุกหมวด 31,829,423.87 31,330,253.83 39,437,405.95 42,821,000.00     40,400,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

 เทศบาลต าบลเข าชุมทอง  
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  40,400,000.๐๐ บาท แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร รวม 163,000.00 บาท 
๑.ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 98,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๒.ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 56,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๓.ประเภทภาษีป้าย จ านวน 9,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดย
พิจารณาจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต รวม 96,350.00 บาท 
๑.ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 900.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๒.ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จ านวน 63,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

3.ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 3,500.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

4.ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 600.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

5.ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 27,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

6.ประเภทค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 300.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 
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7.ประเภทค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 80.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

8.ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 100.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

9.ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จ านวน 850.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

10.ประเภทค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   20.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 900,000.00 บาท 
๑.ประเภทดอกเบี้ย จ านวน 150,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

2.ประเภทค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 750,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 147,000.๐๐ บาท 
๑.ประเภทค่าขายแบบแปลน จ านวน 43,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๒.ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 104,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ สูงกว่าเดิม  โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,293,650.00 บาท 
๑.ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 15,000,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๒.ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 1,800,๐๐๐.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๓.ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 63,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการ สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 
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๔.ประเภทภาษีสุรา จ านวน 930,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๕.ประเภทภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,200,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๖.ประเภทค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 92,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจาก
รายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๗.ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 27,700.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

๘.ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 640,000.00 บาท 

(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

9.ประเภทค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 540,000.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

10.ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 950.00 บาท 
(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 

   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,800,000 บาท 
๑.ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 17,800,000 
 

บาท 

(ค าชี้แจงงบประมาณ)  ประมาณการไว้ ใกล้เคียงปีที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ตั้งรับ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2562 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป               
  งานบริหารทั่วไป               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
      เงินเดือนนายก/รองนายก 429,190.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520 
  

    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

69,612.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 

      เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 69,612.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 
  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

114,852.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720 

  
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,451,001.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400 

  รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,134,267.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00     2,624,640 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
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    เงินเดือนพนักงาน 2,697,480.00 3,204,060.00 3,422,346.00 3,805,680.00 6.18 % 4,040,760 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00 57,295.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 
      เงินประจ าต าแหน่ง 151,200.00 205,300.00 186,000.00 186,000.00 0 % 186,000 
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 676,780.00 736,190.00 759,120.00 843,360.00 5.68 % 891,240 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 6,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 350,800.00 341,730.00 271,770.00 390,000.00 4.25 % 406,560 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 30,350.00 54,345.00 39,620.00 57,180.00 -16.05 % 48,000 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,979,860.00 4,598,920.00 4,762,856.00 5,366,220.00     5,656,560 
  รวมงบบุคลากร 6,114,127.00 7,223,560.00 7,387,496.00 7,990,860.00     8,281,200 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

39,000.00 3,160.00 0.00 65,000.00 0 % 65,000 

      ค่าเบี้ยประชุม 12,062.50 10,687.50 14,312.50 20,000.00 0 % 20,000 
  

    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1,890.00 6,700.00 9,140.00 10,000.00 0 % 10,000 

      ค่าเช่าบ้าน 233,700.00 148,400.00 127,600.00 126,000.00 -6.03 % 118,400 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 52,379.00 69,636.00 30,489.00 50,000.00 0 % 50,000 
  รวมค่าตอบแทน 339,031.50 238,583.50 181,541.50 271,000.00     263,400 
    ค่าใช้สอย               
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 437,612.03 323,418.91 495,316.84 400,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 430,000 
      รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 15,365.00 9,500.00 15,910.00 40,000.00 -50 % 20,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

              

  
      

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -77.78 % 100,000 

  

      

(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและต่างประเทศ  
เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน   ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน   ค่าเบี้ยเลี้ยง
พยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญ 
ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย และเงินช่วยเหลือ  
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี
และกรณีที่มีการอบรมสัมมนา ฯ 
ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นฯลฯ  
ของนายกเทศมนตรี รอง

397,875.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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นายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง อาสาสมัครต่างๆประจ า  
เขตพื้นที่  ผู้น าชุมชน ฯลฯ  

      

(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร   

0.00 238,486.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่
สาธารณะ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -50 % 15,000 

  
      

(๓) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 190,000.00 
163.1

6 
% 500,000 

  
      

(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี ประเพณีท้องถิ่นและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

  
      

(4)โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธ ี
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

0.00 3,218.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (5) โครงการจัดงานวันเทศบาล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 
        (6) โครงการประชุมสัญจร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
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ปรึกษางานบูรณาการทุกภาค
ส่วนราชการกับประชาชน (จิบ
กาแฟแชร์ความคิด) 

      
(๗) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
และตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0 

  
      

(๘) โครงการจ้างเหมาบุคคล
เก่ียวกับงานดูแลรักษาความ
สะอาดอาคารสถานที่ส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

  

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0.00 0.00 369,330.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธ ี
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช และศึกษา
ดูงานโครงการพระราชด าริ 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
อ าเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี

0.00 0.00 98,610.00 0.00 0 % 0 
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งบประมาณ 2560 

      

โครงการประชุมสัญจร ปรึกษา
งานบูรณาการทุกภาคส่วน
ราชการกับประชาชน (จิบกาแฟ
แชร์ความคิด) 

4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 109,670.40 129,497.22 137,711.28 150,000.00 -33.33 % 100,000 
  รวมค่าใช้สอย 966,022.43 704,120.13 1,117,878.12 1,792,000.00     1,185,000 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -82.61 % 40,000 
      วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 3,665.00 28,590.00 0.00 50,000.00 -40 % 30,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 37,963.00 20,163.00 20,000.00 -100 % 0 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,450.00 20,545.36 127,920.00 90,000.00 -33.33 % 60,000 
      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 397,500.00 321,994.00 304,060.00 450,000.00 -13.33 % 390,000 
      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
      วัสดุการเกษตร 0.00 25,670.00 47,070.50 30,000.00 -100 % 0 
      วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0.00 0.00 2,090.00 5,000.00 0 % 5,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
      วัสดุอื่น 3,940.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  รวมค่าวัสดุ 428,555.00 434,762.36 501,303.50 935,000.00     605,000 
  รวมงบด าเนินงาน 1,733,608.93 1,377,465.99 1,800,723.12 2,998,000.00     2,053,400 
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  งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
  

      
(1) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

  
      

(2) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0 

  
      

(3) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   
จ านวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 3,000  บาท 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 

  

      

ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์พร้อม
ติดตั้ง ประกอบด้วย ตู้สาขา
โทรศัพท์ขนาด ๖ สายนอก 
๑๖ สายใน จ านวน ๑ เครื่อง 
เครื่องโทรศัพท์แบบปุ่มกด 
จ านวน ๑๐ เครื่อง 
สายโทรศัพท์ภายนอกอาคารจาก
อาคารส านักงานเทศบาลไปยัง
อาคารกองช่าง  
จากอาคารส านักงานเทศบาลไป
ยังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
จากอาคาร 
ส านักงานเทศบาลไปยังอาคาร
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

49,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  



หน้า  | ๓๒ 
 
 

พลเรือน 

      เคาร์เตอร์ จ านวน 1 ชุด 0.00 0.00 9,220.00 0.00 0 % 0 
  

      
โซฟาส านักงาน (โต๊ะรับแขก) 
จ านวน 1 ชุด   

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 แถว ที่
นั่งและพนักพิงเปลือกโพลี่ล้วน  
จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 
2,500  บาท 

0.00 0.00 4,580.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 แถว บุ
นวม  จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 
4,500  บาท 

0.00 0.00 8,580.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 4,200 บาท 

0.00 0.00 7,180.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองขัดพื้น จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา จ านวน ๑ 
เครื่อง ส่งเอกสารได้คร้ังละ ๒๐ 
แผ่น 

0.00 10,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
 จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
44,000 บาท 

0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0 

        เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 
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แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
 จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
51,000 บาท 

      เพื่อจัดซื้อตู้กระจกโชว์สินค้า  0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
  

      
เพื่อจัดซื้อตู้ไม้วางหนังสือ   
จ านวน 1  ตู้ 

3,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับ ขาสแตนเลส 
ขนาด 60x180x75 ซม. 
จ านวน 4 ชุด  ราคาชุดละ 
2,200  บาท 

0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก 
จ านวน 20 ตัว  0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0 

        เพื่อจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ ์ 0.00 0.00 2,450.00 0.00 0 % 0 
  

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

0.00 0.00 9,960.00 0.00 0 % 0 

  
      

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

0.00 0.00 26,340.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
  

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล 
(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน  

0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์การเกษตร               
  

      
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้
อเนกประสงค ์จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

  
      

รถตัดหญ้าแบบอัตโนมัติพร้อมถุง
เก็บหญ้า 

0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
  

      
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองอัดอากาศ  2 
แรงม้า ขนาดถังเก็บลม 150 
ลิตร 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
  

      
ค่าจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 
1 ชุด 

0.00 0.00 24,650.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
  

      
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0 

  
      

ค่าจัดซื้อโทรทัศน ์แอล อี ดี 
ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  

0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
  

      
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองท าน้ าเย็น 1 
ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์กีฬา               
  

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 4 ชุด 

0.00 0.00 113,000.00 0.00 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      

(1) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 3  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 16,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0 

  

      

(2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ส ีจ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

  

      

(3) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
2,800 บาท 

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0 

  
      

ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน ๑2 
เครื่อง  

36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง  

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร/์ชนิด LED ขาวด า (18 
หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์อื่น               
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มศาลา
เหล็ก จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 
3,0000 บาท 

0.00 0.00 81,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ์ 122,733.90 156,001.36 507,392.21 250,000.00 -100 % 0 
  

      
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 240,933.90 2,166,991.36 1,149,052.21 399,400.00     250,000 
  รวมงบลงทุน 240,933.90 2,166,991.36 1,149,052.21 399,400.00     250,000 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00     0 
  รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00     0 
  รวมงานบริหารทั่วไป 8,108,669.83 10,788,017.35 10,357,271.33 11,408,260.00     10,584,600 
   

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป               
  งานบริหารงานคลัง               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 1,047,973.00 1,196,260.00 1,253,730.00 1,598,920.00 20.01 % 1,918,800 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 60,000.00 0 % 60,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 572,250.00 555,789.00 546,840.00 563,520.00 8.97 % 614,040 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 79,205.00 82,408.00 69,360.00 60,360.00 -36.58 % 38,280 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,699,428.00 1,847,957.00 1,887,930.00 2,282,800.00     2,631,120 
  รวมงบบุคลากร 1,699,428.00 1,847,957.00 1,887,930.00 2,282,800.00     2,631,120 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
  

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,400.00 32,900.00 6,650.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

  
    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 9,710.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 

      ค่าเช่าบ้าน 64,950.00 4,950.00 21,000.00 75,000.00 -4 % 72,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,695.00 11,370.00 17,600.00 30,000.00 47 % 44,100 
  รวมค่าตอบแทน 94,045.00 58,930.00 45,250.00 145,000.00     171,100 
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  ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,936.00 6,739.00 16,380.00 10,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -66.67 % 40,000 

  
      

(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0.00 52,046.00 99,791.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการจ้างเหมาบุคคลท าความ
สะอาดตลาดสดและห้องน้ าเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 86,400 

  
      

(๒) โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

  
      

(๒)โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 0.00 84,720.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการจ้างเหมาบุคคลท าความ
สะอาดตลาดสดและห้องน้ าเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

  
      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

58,338.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลท า
ความสะอาดตลาดสดและห้องน้ า

0.00 0.00 80,644.00 0.00 0 % 0 
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เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

      

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท 

95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 
  รวมค่าใช้สอย 163,274.00 58,785.00 281,535.00 330,000.00     266,400 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 171,494.10 203,263.85 232,677.35 60,000.00 -33.33 % 40,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 17,741.00 19,649.00 15,442.00 50,000.00 -80 % 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 162,737.00 164,237.00 186,297.00 50,000.00 -40 % 30,000 
  รวมค่าวัสดุ 351,972.10 387,149.85 434,416.35 160,000.00     80,000 
    ค่าสาธารณูปโภค               
      ค่าไฟฟ้า 345,898.27 334,362.06 395,004.35 350,000.00 0 % 350,000 
      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 1,498.00 6,000.00 0 % 6,000 
      ค่าบริการโทรศัพท ์ 72,552.59 97,289.53 100,525.76 120,000.00 0 % 120,000 
      ค่าบริการไปรษณีย ์ 17,662.00 15,210.00 16,487.00 20,000.00 0 % 20,000 
      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 39,296.88 39,296.88 39,168.48 70,000.00 -28.57 % 50,000 
  รวมค่าสาธารณูปโภค 475,409.74 486,158.47 552,683.59 566,000.00     546,000 
  รวมงบด าเนินงาน 1,084,700.84 991,023.32 1,313,884.94 1,201,000.00     1,063,500 
    งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
  

      
(1) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 3,290.00 -100 % 0 

  
      

(2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   
จ านวน 1 ตัว  

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

  
      

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง  

0.00 0.00 29,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

(๑)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ 
นิ้ว) จ านวน ๑ เครื่อง  

0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2)ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 16,900.00 0.00 0 % 0 

  
      

(๒)ค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1เครื่อง  

0.00 3,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

        ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1  
เครื่อง 

      
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   
จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 4,200.00 26,100.00 75,900.00 9,090.00     0 
  รวมงบลงทุน 4,200.00 26,100.00 75,900.00 9,090.00     0 
  รวมงานบริหารงานคลัง 2,788,328.84 2,865,080.32 3,277,714.94 3,492,890.00     3,694,620 
   

 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 901,896.00 402,480.00 411,360.00 636,480.00 4.34 % 664,080 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 34,040.00 36,360.00 27,480.00 42,360.00 -15.01 % 36,000 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 935,936.00 438,840.00 438,840.00 678,840.00     700,080 
  รวมงบบุคลากร 935,936.00 438,840.00 438,840.00 678,840.00     700,080 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(๑) โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนต่าง 
ๆ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

  
      

(2) โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย 

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100 % 0 

  
      

(๒) โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพกู้ภัย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 864,000 

  
      

(๓) โครงการฝึกอบรม ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

  



หน้า  | ๔๓ 
 
 

พร.) 

      

โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ กู้ภัย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

0.00 0.00 869,810.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 869,810.00 1,030,000.00     954,000 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
      วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 60,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000 
      วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0.00 19,500.00 39,500.00 19,500.00 0 % 19,500 
      วัสดุอื่น 0.00 62,285.00 0.00 0.00 0 % 0 
  รวมค่าวัสดุ 60,000.00 81,785.00 39,500.00 119,500.00     79,500 
  รวมงบด าเนินงาน 60,000.00 81,785.00 909,310.00 1,149,500.00     1,033,500 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์การเกษตร               
  

      
ค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม จ านวน 1 
เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะ 
- เป็นเครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใช้มอเตอร์

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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ไฟฟ้า 
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร/นาท ี
- ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ  16,000  บาท 

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
  

      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทย ุ
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
หน่วยความถี่ 245 MHz  จ านวน 8 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท 

0.00 0.00 26,400.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับส่งวิทยุ
ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 10 
วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
  

      
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  
จ านวน 10 ถัง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถบรรทุกน้ า 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง  0.00 47,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
ชนิดสายยาง  

0.00 14,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 74,000.00 82,400.00 0.00     0 
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รวมงบลงทุน 0.00 74,000.00 82,400.00 0.00     0 
  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
995,936.00 594,625.00 1,430,550.00 1,828,340.00     1,733,580 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
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  งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(1) โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

  
      

(1)โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่าง ๆ 

0.00 0.00 12,280.00 0.00 0 % 0 

  

      

(1)โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 
 

0.00 20,865.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -40 % 15,000 

  
      

(2)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

0.00 12,100.00 13,924.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -40 % 15,000 

  
      

(3)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

0.00 12,100.00 13,924.00 0.00 0 % 0 

  
      

(4) โครงการอบรมความรู้ด้านอัคคีภัยแก่
ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 
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(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส่งเสริมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

  
      

(5) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร
และรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส่งเสริมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ 

45,386.40 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

24,430.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 93,816.40 45,065.00 40,128.00 110,000.00     65,000 
  รวมงบด าเนินงาน 93,816.40 45,065.00 40,128.00 110,000.00     65,000 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
  

      

ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค์ ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 
แรงม้า ตู้บรรทุกน้ ามีปริมาตรความจ ุไม่
น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะตามที่เทศบาลก าหนด 

795,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 795,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
  รวมงบลงทุน 795,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
  รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 888,816.40 45,065.00 40,128.00 110,000.00     65,000 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานการศึกษา               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
    งบบุคลากร               
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 232,680.00 167,080.00 498,826.00 538,360.00 82.31 % 981,480 
      เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 265,933.00 162,505.00 491,620.00 443,880.00 6.57 % 473,040 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,000.00 21,035.00 45,240.00 34,380.00 -69.81 % 10,380 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 519,613.00 350,620.00 1,035,686.00 1,058,620.00     1,506,900 
  รวมงบบุคลากร 519,613.00 350,620.00 1,035,686.00 1,058,620.00     1,506,900 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
      ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,145.00 2,145.00 0.00 0.00 0 % 0 
  รวมค่าตอบแทน 38,145.00 5,145.00 0.00 5,000.00     5,000 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,628.00 70,656.00 63,136.00 124,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

        (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000 
  

      
(๑)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

0.00 21,732.00 20,912.00 0.00 0 % 0 
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(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 349,210 

  
      

(๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 422,400.00 -100 % 0 

  
      

(๒)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 346,800.00 600,600.00 0.00 0 % 0 

        (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,823.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
  รวมค่าใช้สอย 514,451.00 439,188.00 684,648.00 594,400.00     533,210 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 
      วัสดุงานบ้านงานครัว 10,040.00 8,725.00 13,229.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 
      ค่าอาหารเสริม (นม) 593,152.16 568,743.80 589,439.78 613,190.00 9.37 % 670,670 
      วัสดุก่อสร้าง 9,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
      วัสดุกีฬา 6,380.00 11,400.00 15,664.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000 
  รวมค่าวัสดุ 618,572.16 588,868.80 618,332.78 738,190.00     750,670 
  รวมงบด าเนินงาน 1,171,168.16 1,033,201.80 1,302,980.78 1,337,590.00     1,288,880 
    งบลงทุน               
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  ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
  

      
(1) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  
จ านวน 3 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000 

  

      

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0 

  
      

(2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   จ านวน 
3 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000 

  

      

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบไฟ
เบอร์กลาส  
ขนาดความจุ 1,000 ลิตร  จ านวน 1 
ใบ 

0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0 

  
      

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
๓๐,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง  

0.00 37,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

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

0.00 0.00 14,940.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์การศึกษา               
  

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเล่นสนาม
ชุดใหญ่ 

0.00 0.00 287,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
  

      
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -12.67 % 13,100 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

  
      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 37,000.00 321,140.00 70,200.00     45,600 
  รวมงบลงทุน 0.00 37,000.00 321,140.00 70,200.00     45,600 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,004,600.00 986,000.00 1,000,000.00 1,066,000.00 -100 % 0 
  

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,200,000 

  รวมเงินอุดหนุน 1,004,600.00 986,000.00 1,000,000.00 1,066,000.00     1,200,000 
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รวมงบเงินอุดหนุน 1,004,600.00 986,000.00 1,000,000.00 1,066,000.00     1,200,000 
  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,695,381.16 2,406,821.80 3,659,806.78 3,532,410.00     4,041,380 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 532,620.00 589,480.00 606,660.00 749,520.00 52.85 % 1,145,640 
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    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 532,620.00 589,480.00 606,660.00 791,520.00     1,187,640 
  รวมงบบุคลากร 532,620.00 589,480.00 606,660.00 791,520.00     1,187,640 
    งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,880.00 8,640.00 8,400.00 30,000.00 0 % 30,000 
  รวมค่าตอบแทน 2,880.00 8,640.00 8,400.00 30,000.00     30,000 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 540,000.00 30,000.00 10,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 

  
      

(๑)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
ต่างประเทศ  

0.00 17,480.00 25,412.00 0.00 0 % 0 

        (๒) โครงการเยาวชนรักน้ า รักป่า 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
        (๒)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ 0.00 29,980.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
(3) โครงการอบรมแกนน าเยาวชนต้าน
ยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

        (๓)โครงการเยาวชนรักน้ ารักป่ารัก 0.00 9,318.00 0.00 0.00 0 % 0 
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สิ่งแวดล้อม 

      
(4) โครงการอบรมสุขาภิบาลน้ า อาหาร
และผู้จ าหน่ายอาหาร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  
      

(4)โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
และโรคเอดส์ 

0.00 19,968.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(4)โครงการอบรมแกนน าเยาวชนต้านยา
เสพติด 

0.00 0.00 24,016.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการส่งทีมออกก าลังกายเข้าร่วม
ประกวด แข่งขันต่างๆ 

14,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ 18,962.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

  
      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
ต่างประเทศ  

10,572.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
  รวมค่าใช้สอย 44,134.00 616,746.00 79,428.00 120,000.00     115,000 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
  

    วัสดุงานบ้านงานครัว 9,000.00 28,585.00 15,220.00 110,000.00 
-

54.55 
% 50,000 

      วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
      วัสดุการเกษตร 12,170.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,822.00 0.00 2,142.00 30,000.00 -100 % 0 
      วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,000.00 12,740.00 9,740.00 20,000.00 -50 % 10,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 
  รวมค่าวัสดุ 30,992.00 41,325.00 27,102.00 225,000.00     125,000 
  รวมงบด าเนินงาน 78,006.00 666,711.00 114,930.00 375,000.00     270,000 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส านักงาน               
  

      
(1) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  จ านวน 
1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000 

  
      

(2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   จ านวน 
2 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000 

  
      

(3) เพื่อจัดซื้อชั้นแฟ้มเหล็ก   จ านวน 1 
ตู้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000 

  
      

เพื่อจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดามี
ล้อ ๑ หน้า จ านวน ๑ อัน  

3,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์การเกษตร               
  

      
เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน  จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
  

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน ๑ เครื่อง  

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
  

      
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดความเป็นกรด 
- ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      
(1) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1  เครื่อง  

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

  
      

(2) เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   
จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ เครื่อง 

18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1  เครื่อง  

4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 50,150.00 0.00 59,000.00 40,800.00     22,000 
  รวมงบลงทุน 50,150.00 0.00 59,000.00 40,800.00     22,000 
  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 660,776.00 1,256,191.00 780,590.00 1,207,320.00     1,479,640 
   

 
 
 
 
 



หน้า  | ๕๘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานสาธารณสุข               
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(1) โครงการป้องกันไข้เลือดออกและก าจัด
ยุงลาย 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 
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      (๑)โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า 0.00 19,788.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
(2) โครงการบริหารระบบการจัดการขยะ
แบบบูรณาการ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

  
      

(๒)โครงการป้องกันไข้เลือดออกและก าจัด
ยุงลาย 

0.00 4,146.00 6,060.00 0.00 0 % 0 

        (3)โครงการบริหารจัดการขยะบูรณาการ 0.00 0.00 69,060.00 0.00 0 % 0 
        (๓) โครงการตลาดปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 
        (4) โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
        (๕) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 
        โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 193,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
โครงการป้องกันไข้เลือดออกและก าจัด
ยุงลาย 

14,118.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

  รวมค่าใช้สอย 207,918.00 23,934.00 75,120.00 355,000.00     30,000 
  รวมงบด าเนินงาน 207,918.00 23,934.00 75,120.00 355,000.00     30,000 
  รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 207,918.00 23,934.00 75,120.00 355,000.00     30,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานเคหะและชุมชน               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 564,000.00 576,330.00 577,800.00 582,240.00 2.27 % 595,440 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,850.00 65,940.00 61,620.00 57,180.00 -16.05 % 48,000 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 588,850.00 642,270.00 639,420.00 639,420.00     643,440 
  รวมงบบุคลากร 588,850.00 642,270.00 639,420.00 639,420.00     643,440 
  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 588,850.00 642,270.00 639,420.00 639,420.00     643,440 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(1)โครงการส่งเสริมภารกิจศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

  
      

(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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(2) โครงการระดมความคิดเห็นในการ
จัดท าโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

        (2)โครงการระดมความคิดเห็น 0.00 0.00 6,335.00 0.00 0 % 0 
  

      
(๒)โครงการระดมความคิดเห็น 
 

0.00 33,540.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -66.67 % 50,000 

  
      

(๓)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี 

0.00 165,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(๔) โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

  
      

(5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ผู้น าชุมชน อสม. ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0 

  
      

(5)โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง 

0.00 0.00 19,960.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 

59,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะช่างชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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ประจ าปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
อาหารว่าง เคร่ืองดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่า
เครื่องเสียงหรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็น 
ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่
ระลึก ของรางวัล ค่ามหรสพ ค่าตอบแทน 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 20,000 บาท 

      
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยแก่เยาวชน ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการระดมความคิดเห็น 5,475.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 64,835.00 198,540.00 26,295.00 700,000.00     90,000 
  รวมงบด าเนินงาน 64,835.00 198,540.00 26,295.00 700,000.00     90,000 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
      เงินอุดหนุนเอกชน 82,500.00 82,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รวมเงินอุดหนุน 82,500.00 82,500.00 0.00 0.00     0 
  รวมงบเงินอุดหนุน 82,500.00 82,500.00 0.00 0.00     0 
  รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 147,335.00 281,040.00 26,295.00 700,000.00     90,000 
   

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ยอดต่าง 
(%) 

ปี 
2562 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
  งานกีฬาและนันทนาการ               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

  
      

(๑) โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000 

  
      

(๑)โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง 

0.00 77,564.00 66,555.00 0.00 0 % 0 

        (2) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 
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กีฬาต่างๆ 

      
(2)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ 

0.00 0.00 98,355.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน  

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

  
      

(3)โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน (กีฬาประเภทต่างๆ) 

0.00 0.00 39,818.00 0.00 0 % 0 

  
      

(๓)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ 

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

(๔)โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน(กีฬาประเภทต่าง ๆ) 

0.00 59,818.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน
และประชาชนเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

96,771.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการแข่งขันฟุตบอล เทศบาลต าบล
เขาชุมทอง 

58,541.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการฝึกทักษะกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
(กีฬาประเภทต่าง ๆ) 

55,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากรีฑาเยาวชนประชาชนอ าเภอร่อน
พิบูลย ์

141,166.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ 

55,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 407,978.00 196,382.00 204,728.00 200,000.00     80,000 
  รวมงบด าเนินงาน 407,978.00 196,382.00 204,728.00 200,000.00     80,000 
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 407,978.00 196,382.00 204,728.00 200,000.00     80,000 
   

 
รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        

                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
    งบด าเนินงาน               
    ค่าใช้สอย               
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

        (๑) โครงการจัดงานวันกตัญญ ู 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
        (๑)โครงการจัดงานวันกตัญญ ู 0.00 15,623.00 14,356.00 0.00 0 % 0 
        (2) โครงการสืบสานวันส าคัญทางศาสนา  0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 
  

      
(๒)โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  

0.00 9,136.00 0.00 0.00 0 % 0 

        (3) โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น  0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
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โครงการจัดงานวันกตัญญ ู
 
 

17,493.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

  

      

โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นก่อเจดีย์
ทราย เทศบาลต าบลเขาชุมทอง อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่า
เช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพิธีพระ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
เป็นเงิน 15,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของ
ที่ระลึกของรางวัล ค่ามหรสพ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
หรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็น ค่าตกแต่ง
เวที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการฯ 

39,440.80 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  รวมค่าใช้สอย 56,933.80 24,759.00 14,356.00 55,000.00     30,000 
  รวมงบด าเนินงาน 56,933.80 24,759.00 14,356.00 55,000.00     30,000 
  รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 56,933.80 24,759.00 14,356.00 55,000.00     30,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        
                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 

    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา               
    งบบุคลากร               
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
      เงินเดือนพนักงาน 721,380.00 826,380.00 854,760.00 947,520.00 5.75 % 1,002,000 
      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0 % 2,700 
      เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 84,000.00 -50 % 42,000 
      ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 217,410.00 222,560.00 229,200.00 252,120.00 5.81 % 266,760 
      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,428,904.00 791,933.00 749,880.00 765,320.00 4.71 % 801,360 
      เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 95,244.00 107,957.00 88,380.00 75,300.00 -45.66 % 40,920 
  รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,504,938.00 1,990,830.00 1,964,220.00 2,126,960.00     2,155,740 
  รวมงบบุคลากร 2,504,938.00 1,990,830.00 1,964,220.00 2,126,960.00     2,155,740 
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  งบด าเนินงาน               
    ค่าตอบแทน               
      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,620.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 
      ค่าเช่าบ้าน 80,000.00 39,000.00 36,000.00 42,000.00 100 % 84,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,677.00 5,677.00 13,337.00 30,000.00 0 % 30,000 
  รวมค่าตอบแทน 111,297.00 44,677.00 49,337.00 92,000.00     124,000 
    ค่าใช้สอย               
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
  

    
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

              

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,300.00 0.00 31,148.00 70,000.00 -57.14 % 30,000 
        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 48,038.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่ง
กิ่งไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเขาชุม
ทอง 

26,460.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
  รวมค่าใช้สอย 33,760.00 48,038.00 31,148.00 80,000.00     50,000 
    ค่าวัสดุ               
      วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00 19,000.00 57.89 % 30,000 
      วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 51,390.00 44,670.00 97,205.00 200,000.00 0 % 200,000 
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    วัสดุก่อสร้าง 13,300.00 0.00 3,600.00 60,000.00 66.67 % 100,000 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
  รวมค่าวัสดุ 64,690.00 44,670.00 100,805.00 309,000.00     360,000 
  รวมงบด าเนินงาน 209,747.00 137,385.00 181,290.00 481,000.00     534,000 
    งบลงทุน               
    ค่าครุภัณฑ์               
      ครุภัณฑ์ส ารวจ               
  

      
ค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดระยะทางแบบ
เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง  

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

        ค่าจัดซื้อเทปสายไฟ จ านวน 1 เส้น 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0 
  

      
ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 
จ านวน  2 อัน ราคาอันละ 3,500 
บาท 

0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  

      
ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifungtion 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)  จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน ๑ เครื่อง  

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่ยาว จ านวน 
1 เครื่อง  

23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 38,000.00 0.00 40,900.00 0.00     0 
  รวมงบลงทุน 38,000.00 0.00 40,900.00 0.00     0 
    งบเงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุน               
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0 
  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 350,000.00     0 
  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 350,000.00     0 
  รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
2,752,685.00 2,128,215.00 2,186,410.00 2,957,960.00     2,689,740 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        

                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               
    งบลงทุน               
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
  

      

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าถังประปาหมู่ที่ 5   
หมู่ที่ 5 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

0.00 0.00 472,270.45 0.00 0 % 0 

  

      

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยบ้านหนองมาก 
หมู่ที่ 3 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 885,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
        (๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 0.00 1,442,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เสริมเหล็ก ถนนซอยหนองส้มแป้น  
หมู่ที่ 3  ต าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      
(3)โครงการปรับปรุงระบบรางระบาย
น้ า  

0.00 310,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(4)โครงการขุดลอกเหมืองน้ าสาธารณะ
เลียบซอยหนองส้มแป้น 
หมู่ที่ 3  ต าบลควนเกย  อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 295,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

(5)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรด้วยหินคลุก ซอยคลองตีน 
หมู่ที่ 2  ต าบลควนเกย  อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 472,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยทางช้างหมู่ที่ 4 ต าบลควน
เกย อ าเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 -100 % 0 

  

      

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง 
ซอยอ่างน้ า  หมู่ที่ 1 ต าบลควนเกย  
อ าเภอร่อนพิบูลย์   

0.00 480,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหนองส้มแป้น หมู่ที่ 3 
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 690,000.00 -100 % 0 

  

      

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
230 เมตร หรือพื้นที่การก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร สถานที่
ก่อสร้าง ซอยคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 2 
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 480,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หรือพื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,200 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง 
ซอยปากสระ  หมู่ที่ 3 ต าบลควนเกย  
อ าเภอร่อนพิบูลย์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 480,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

4. โครงการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 
10.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือ
พื้นที่การก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ

0.00 426,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง ต าบลควนเกย  
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

      

6. โครงการปรับปรุงลานกีฬาเทศบาล 
ขนาด กว้าง 49 เมตร ยาว 60 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,940 
ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างด้านข้าง
อาคารส านักงานฯ หมู่ที่ 4    
ต าบลควนเกย  อ าเภอร่อนพิบูลย ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 285,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สถานที่ก่อสร้าง ซอยควนออก 
หมู่ที่ ๔ ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช    

1,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านใต้ หมู่
ที่ 1 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

901,376.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนองส้ม
แป้น หมู่ที่ 3 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ 
จ.นครศรีธรรมราช   

710,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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เหล็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนหนองจอก 
หมู่ที่ ๓ ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช  

      

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองส้มแป้น 
– ถนนควนเกยไสเลียบ  
หมู่ที่ 3 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,346,000 

  

      

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรด้วย
แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมขยาย
สะพาน สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีอาชา 
หมู่ที่ ๒ ต าบลควนเกย 
อ าเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

0.00 1,128,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรด้วย
แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่
ก่อสร้าง   ซอยศรีอาชา หมู่ที่ 2  
ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์  
จ.นครศรีธรรมราช 

1,097,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสท์
ฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง ถนน
ควนฝ้าย  หมู่ที่ 5 ต.ควนเกย  
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช   

1,816,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

        โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาชนิด PE 0.00 212,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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80 PN 8 ขนาด 160 มม. ความยาว 
200 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4,5 
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      

โครงการวางท่อบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพัก สถานที่ก่อสร้าง 
ซอยชายเขา 2 หมู่ที่ 4 ต.ควนเกย  
อ.ร่อนพิบูลย์    จ.นครศรีธรรมราช   

265,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
      

โครงการวางท่อระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความ
ยาว 75 เมตร พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 

0.00 0.00 388,000.00 0.00 0 % 0 

  
    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

  

      

(1) โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร 
ส านักงานเทศบาลฯ หมู่ที่ 4 ต าบล
ควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 433,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

(2) โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ด้วยแอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรี
อาชา หมู่ที่ 2 ต าบลควนเกย อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

0.00 0.00 845,000.00 0.00 0 % 0 

  
      

(3) โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร
ด้วยแอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนควน

0.00 0.00 1,178,000.00 0.00 0 % 0 
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ฝ้าย หมู่ที่ 5 ต าบลควนเกย  
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

      

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพ่อท่าน
เกลี้ยง หมู่ที่ 5 ต าบลควนเกย อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 1,845,000.00 -100 % 0 

  

      

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ่างน้ า  
หมู่ที่ 1 ต าบลควนเกย  
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

0.00 0.00 0.00 686,000.00 -100 % 0 

  

      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพ่อ
ท่านเกลี้ยง หมู่ที่ 5  
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500,000 

  
      

โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 347,000.00 0.00 0 % 0 

  

      

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร
ตลาดสด(หลังเก่า) เทศบาลต าบลเขา
ชุมทอง ขนาดพื้นที่ 1,820 ตาราง
เมตร สถานที่ก่อสร้างพื้นที่อาคารตลาด
สด(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ต าบลควนเกย 
อ าเภอร่อนพิบูลย์  

55,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,494,376.00 6,010,000.00 4,548,270.45 4,621,000.00     2,846,000 
  รวมงบลงทุน 7,494,376.00 6,010,000.00 4,548,270.45 4,621,000.00     2,846,000 
  รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,494,376.00 6,010,000.00 4,548,270.45 4,621,000.00     2,846,000 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        

                    รายจ่ายจริง ประมาณการ 
    ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
  แผนงานงบกลาง               
  งบกลาง               
    งบกลาง               
    งบกลาง               
      ค่าช าระหนี้เงินต้น 210,210.90 698,224.92 698,224.92 698,230.00 257.79 % 2,498,230 
      ค่าช าระดอกเบี้ย 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 216,934.00 158,452.00 169,042.00 185,000.00 2.06 % 188,805 
  

    
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา 

0.00 907,000.00 650,000.00 650,000.00 0 % 650,000 

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0.00 0.00 5,698,000.00 6,562,800.00 4.48 % 6,856,920 
      เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 891,200.00 1,363,560.00 -5.75 % 1,285,200 
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 % 6,000 
      ส ารองจ่าย 0.00 128,220.00 654,310.00 1,060,960.00 -87.84 % 128,975 
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 577,831.93 292,248.48 295,333.55 332,350.00 -100 % 0 
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      (๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจราจร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
  

      
(๒) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 65,870 

  
      

(๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

  
      

(๔) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 150 % 40,000 
  

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

491,980.00 340,000.00 443,760.00 448,500.00 0.78 % 452,000 

  รวมงบกลาง 1,502,956.83 2,530,145.40 9,505,870.47 11,423,400.00     12,392,000 
  รวมงบกลาง 1,502,956.83 2,530,145.40 9,505,870.47 11,423,400.00     12,392,000 
  รวมงบกลาง 1,502,956.83 2,530,145.40 9,505,870.47 11,423,400.00     12,392,000 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   40,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)     
  งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) รวม 10,584,600 บาท     
    1. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 8,281,200 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (๒๑๐๐๐๐) รวม 2,624,640 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (๒๑๐๑๐๐) จ านวน 695,520   บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ของนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.
2557 

         

      
๑.๑.๒ ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 
(๒๑๐๒๐๐) 

จ านวน 120,000 บาท 
    

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการแต่งตั้ง 
พ.ศ.2557 

        

      ๑.๑.๓ ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (๒๑๐๓๐๐) จ านวน 1๒0,00๐  บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.
2557 

        

      
๑.๑.๔ ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(๒๑๐๖๐๐) 

จ านวน ๑98,720 บาท 
    

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ของเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการ
แต่งตั้ง พ.ศ.2557 
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๑.๑.๕ ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (๒๑๐๖๐๐) 

จ านวน ๑,490,4๐๐   บาท   

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของ ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาจากการ
แต่งตั้ง พ.ศ.2557 

       

      ๑.๒ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 5,656,560 บาท     
    ๑.๒.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 4,040,760 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน เดือนของ พนักงานเทศบาล ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

       

   ๑.๒.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ านวน 186,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561)  

     

   ๑.๒.๓ ประเภทเงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐) จ านวน 84,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งปลัดเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561)   

     

   ๑.๒.๔ ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (๒๒๐๕๐๐) จ านวน 891,240 บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561)  

     

   ๑.๒.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 406,560 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
และต าแหน่งอื่นๆ ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

   ๑.๒.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) จ านวน 48,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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    ๒. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 2,053,400 บาท     
      ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 263,400 บาท     

      
๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐) 

จ านวน 65,๐๐๐ บาท   

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน  
คณะกรรมการสอบของเทศบาล เช่น  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล เงินรางวัล 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร.เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตรา ช่วยเหลืองานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล เงินโบนัสตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ีฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2 /ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. , ก.ท. , และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 

     

      ๒.๑.๒ ประเภทค่าเบี้ยประชุม (๓๑2๐๐)  จ านวน 20,๐๐๐ บาท     

     
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  เช่น  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นต้น ฯลฯ 

         

      ๒.๑.๓ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จ านวน 10,๐๐๐ บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      ๒.๑.๔ ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)  จ านวน 118,400 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

         

      ๒.๑.๕ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จ านวน 50,๐๐๐ บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่มีสิทธิเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

         

   ๒.๒ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 1,185,000 บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จ านวน 430,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งกิ่งไม้ 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน 
หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์   ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท   

    

 

(๑) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่าย เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ  ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรอง ใน
การต้อนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานเยี่ยมชม ทัศน
ศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 
(๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของต่างๆ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง 
คณะกรรมการตรวจร่างเทศบัญญัติ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
คณะกรรมการตรวจร่างรายงานการประชุมสภา ฯ  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ 
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ   ซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย 
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม  รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน  
ด าเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี ้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28  
กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

   
๒.๒.๓ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่นค่าลงทะเบียน  ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน   
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง อาสาสมัครต่างๆ ประจ า  เขตพ้ืนที่  ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

จ านวน 1๐๐,๐๐๐ บาท   
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ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

    
 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการ ฯลฯ 

จ านวน 15,๐๐๐ บาท   

    

 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ต าบลเขาชุมทอง 
- เพ่ือเป็นค่าใช้ จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีอ่ืนๆนอกจากครบวาระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล กรณีครบวาระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้ง การลงประชามติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

จ านวน 500,๐๐๐ บาท   

    

 

(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทาง
ศาสนา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นที่
จ าเป็น  ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ของรางวัล ค่า
มหรสพ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ ที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 1 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 

จ านวน 20,๐๐๐ บาท   

   ๒.๒.๔ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จ านวน ๑0๐,๐๐๐ บาท   

    
 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ๒.๓ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 605,0๐๐ บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จ านวน 30,0๐๐ บาท   

     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอร์รี่วิทยุ เสาวิทยุมือถือ  
สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐) จ านวน 60,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่แรง กุญแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) จ านวน 39๐,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่า แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) จ านวน ๕,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี  เมมโมรี่การ์ด  ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ๒.๓.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง  แผ่น หรือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

   ๒.๓.6 ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) จ านวน 40,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป เทป เก้าอ้ี
พลาสติก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
 

     

   ๒.๓.7 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐3๐๐) จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็ นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถุงใส่ขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
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ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ๒.๓.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๓๓๐9๐๐) จ านวน 10,๐๐๐ บาท   

   

  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
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    ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 25๐,๐๐๐ บาท   
  3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000) รวม 25๐,๐๐๐ บาท   
  3.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)      

    

 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

จ านวน 25๐,๐๐๐ บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,694,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) รวม 3,694,620 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 2,631,120 บาท     
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 2,631,120 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 1,918,800 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561)    

        

   ๑.1.๒ ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ านวน 60,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (31 มกราคม 2561) 

     

   ๑.๑.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 614,040 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
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- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   ๑.๑.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) จ านวน 38,280 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบ การบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

  ๒. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 1,063,500 บาท   
   ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 171,100 บาท   

   
๒.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(๓๑๐๑๐๐) 

จ านวน 50,000 บาท 
  

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 
26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 

     

   
๒ .๑ .๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓๑๐๓๐๐) 

จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
  

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 

   ๒.๑.๓ ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จ านวน 72,0๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

     

   ๒.๑.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จ านวน 44,1๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

     

   ๒.๒ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 266,4๐๐ บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จ านวน 100,0๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

   

 

 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นฯ ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

จ านวน 
 

40,๐๐๐ 
 

บาท 
 

  

   

 

 

 (2) โครงการจ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดตลาดสดและ
ห้องน้ าเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดตลาดสดและ
ห้องน้ าเทศบาลต าบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 164 ล าดับที่ 2 

จ านวน 
 

86,400 บาท 
 

  

   ๒.๒.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จ านวน 4๐,๐๐๐ บาท   

   

 

 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
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รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   ๒.๓ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 80,๐๐๐ บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) จ านวน 40,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป เทป เก้าอ้ี
พลาสติก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

     

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐3๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็ นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถุงใส่ขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
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จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นหรือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

     

   ๒.๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐) รวม 546,๐๐๐ บาท   
   ๒.๔.๑ ประเภทค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จ านวน 35๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจ าส านักงาน อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 
อาคารอเนกประสงค์ภายในส านักงานเทศบาล อาคาร
อเนกประสงค์หมู่ที่ 4 และอาคารอ่ืนๆที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

   ๒.๔.๒ ประเภทค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐) จ านวน 120,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ โทรสารประจ าส านักงาน
เทศบาล ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ ค่าบ ารุง รักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

   ๒.๔.๓ ประเภทค่าไปรษณีย์ (๓๔๐๔๐๐) จ านวน 20,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการส่งธนาณัติ 
ค่าบริการส่งจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
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0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๒.๔.๔ ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) จ านวน 50,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปีหรือราย
เดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

   ๒.๔.5 ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (๓๔๐2๐๐) จ านวน 6,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,733,580 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)     
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑) รวม 1,733,580 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (520๐๐๐) รวม 700,080 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 700,080 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 664,080 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

         

   ๑.๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) รวม 36,000 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

  ๒. งบด าเนินงาน (530000)  รวม 1,033,500 บาท     
   ๒.๑ หมวดค่าใช้สอย (53๒๐๐๐) รวม 954,๐๐๐ บาท     
      ๒.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท     

     

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     



หน้า  | ๑๐๒ 
 
 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   
๒.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

(๑) โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนต่าง ๆ ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและซ้อมแผนต่าง  ๆ ด้าน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 
วาตภัย แผ่นดินโคลนถล่ม อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น 
ส าหรับ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเขาชุมทอง อปพร. 
ฝึกทีมกู้ภัย อาสาสมัคร  ต่างๆ ของเทศบาลหรือการฝึกร่วมกับ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดการอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 142 ล าดับที่ 3 

จ านวน ๒๐,๐๐๐   บาท   

    

 

(2) โครงการงานปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานกู้ชีพกู้ภัย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติการโครงการฯ จ านวน 
8 คน และค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านงานป้องกันและงานกู้ชีพกู้ภัย ฯ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 144 ล าดับที่ 7 
 
 
 

จ านวน 864,๐๐๐   บาท   

    

 

(3) โครงการ ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 4 
ล าดับที่ 1 

จ านวน 60,000 บาท   
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     ๒.๒ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 79,500 บาท     
   ๒.๒.๑ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (๓312๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก ผ้าผูกคอ  
ชุดอปพร. ชุดฝึก ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

   ๒.๒.๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓307๐๐) จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ไขควง ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 

     

   ๒.๒.3 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐) จ านวน 19,๕๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
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ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   ๒.๒.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) จ านวน 20,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   65,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)     
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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓) รวม 65,000   บาท   
  ๑.งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 65,000   บาท   
   ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 65,000   บาท   

   
๑.๑.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

     

 

(1) โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 
เพ่ือเป็นค่าช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหาย ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าอาหารแก่ผู้ประสบภัย ด้านสา
ธารณภัยต่างๆ อันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ดินโคลนถล่ม ,
อุทกภัย ,วาตภัย ,อัคคีภัย ,ภัยแล้ง ,ภัยหนาว ,ไฟป่าและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ มท031.4/ว667 ลว 12 มีนาคม 2545 , หนังสือ
สั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 
2176  ลว 3 มกราคม 2550 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 142 ล าดับที่ 1 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 1 
 
 
 

จ านวน 15,000 บาท 

  

    

 

(3)  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 3 
ล าดับที่ 2 

จ านวน 15,000 บาท 

  

    
 

(4) โครงกา รอบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจรและรณรงค์สวม
หมวกนิรภัยส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย

จ านวน 15,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       
       
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,041,380  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๑๑๓) รวม 4,041,380 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 1,506,900 บาท     
    ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 1,506,900 บาท     

อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการฯ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 143 ล าดับที่ 4 
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      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 981,480 บาท     

     

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และต าแหน่ง อื่นๆ 
ตามกรอบการบริหารงานบุคคล  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

        

   ๑.๑.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐3๐๐) จ านวน 42,000 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

   ๑.๑.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 473,040 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามกรอบการ
บริหารบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

   ๑.๑.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) จ านวน 10,380 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
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29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
  ๒. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 1,288,880 บาท   
   ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 5,000 บาท   

   
๒.๑.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๓๑๐๓๐๐) 

จ านวน 5,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  

     

   ๒.๒ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 533,210 บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) รวม 154,000   บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเขาชุมทอง   หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา
ฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   

  

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐) 

   
  

    
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  

จ านวน 
 

2๐,๐๐๐ 
 

บาท 
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ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของครู 
และผู้ดูแลเด็ก หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

    

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง   (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) 
จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จ านวน  245  วัน  
จ านวนเด็กนักเรียน  50  คน    เป็นเงิน  245,000  บาท   

จ านวน 349,210 บาท   

    

(ค่าจัดการเรียนการสอน)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน
เด็กนักเรียน  5 0  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 
1,700  บาท/คน  เป็นเงิน  85,000  บาท   

     

    

(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนเด็กนักเรียน 17 
คน  ดังนี้ 
1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 17 คน  
เป็นเงิน 3,400  บาท 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  จ านวน 17 
คน   เป็นเงิน 3,400  บาท 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  จ านวน 
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17 คน   เป็นเงิน 5,100  บาท 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  จ านวน 
17 คน   เป็นเงิน 7,310  บาท  
รวมเป็นเงิน  19,210  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซั กซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 
1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2551 
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 
1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2551 (ฉบับที่ 2) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564   ล าดับที่  3   
หน้าที่ 181 ) 

   ๒.๒.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 

     

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 

 

 
   ๒.๓ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 750,670 บาท   
   ๒.๓.๑ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถุงใส่ขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

   ๒.๓.๒ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ 
บล็อกปูนซีเมนต์ กระเบื้องสังกะสี ตะปู ฯลฯ 
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- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

   ๒.๓.๓ ประเภทวัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล  ลูกตระกร้อ และวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จ านวน 30,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นหรือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

   ๒.๓.๕ ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓01๐๐) จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป เทป เก้าอ้ี
พลาสติก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

   ๒.๓.๖ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) จ านวน 670,670 บาท   

    

1) อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง  จ านวน  95,810   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กนักเรียน 50 คน  จ านวน 260 วัน   
2) อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  
574,860  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ)  จ านวน  
3  แห่ง  เด็กนักเรียน  300  คน  จ านวน  260 วัน  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซั กซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

  ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 45,600 บาท   
   ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) รวม 45,600 บาท   
   ๓.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑0๑๐๐)      

     

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 

จ านวน 2,500 บาท   

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf


หน้า  | ๑๑๔ 
 
 

1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
45 ล าดับที่ 4 
 - จัดซื้อตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ 

   ๓.๑.2 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (๔๑๐1๐๐)      

     

(1) เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  จ านวน 3 ตัว  
ใช้ทดแทนของเดิม 
รายละเอียด 
- กว้างไม่น้อยกว่า  65 ซม. 
- ยาวไม่น้อยกว่า 135 ซม. 
- สูงไม่น้อยกว่า  75 ซม. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
45 ล าดับที่ 2 
- ราคาจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

จ านวน 21,0๐๐ บาท 

  

     

(2) เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน 3 ตัว  
ใช้ทดแทนของเดิม 
รายละเอียด 
- หนัง PU + PVC  
- ความกว้างที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ซม. 
- ความลึกที่นั่งไม่น้อยกว่า 47 ซม. 
- ความสูงพนักพิงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
- มีแขนเก้าอ้ี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
45 ล าดับที่ 3 
- ราคาจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ  

จ านวน 9,0๐๐ บาท 

  

   ๓.๑.3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (๔๑๐7๐๐)      
     เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว  จ านวน 13,1๐๐ บาท   
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จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 
(Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ า 40 นิ้ว 
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ 
เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที่ 191 ล าดับที่ 14 
(จัดซื้อตามรา คามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ) 
 

  4. งบเงินอุดหนุน (๖๐๐๐๐๐) รวม 1,200,000 บาท   
   4.๑ หมวดเงินอุดหนุน (๖๑๐๐๐๐) รวม 1,200,000 บาท   
   4.๑.๑ ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) จ านวน 1,200,000 บาท   

    
 
 
 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงกา รสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับโรงเรียนในเขต
เทศบาล   จ านวน 300   คน อัตรามื้อละ  20 บาทต่อคน  
จ านวน 200 วัน  เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 
3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
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3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 
1918 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
น ารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 
1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564   ล าดับที่  1  หน้า 180) 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,479,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑) รวม 1,479,640 บาท   
  ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 1,187,640 บาท   
   ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 1,187,640 บาท   
   ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 1,145,640 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

     

   1.1.2 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220100) จ านวน 42,000 บาท   
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

  ๒. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 270,000 บาท   
   ๒.๑ หมวดค่าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 30,000 บาท   

   
๒.๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(๓๑๐๓๐๐) 

จ านวน 30,000 บาท   

   

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานและลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

 
 

    

  2.2 หมวดค่าใช้สอย (320000) รวม 115,000 บาท   
   ๒.๒.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐1๐๐)      

    

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการขุดฝังกลบบ่อขยะเทศบาล
ต าบลเขาชุมทอง ค่าจ้างส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียน  หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ

จ านวน 
 

80,๐๐๐ บาท   
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รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   
๒.๒.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   

จ านวน 
 

25,๐๐๐ บาท   

   ๒.๒.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท   

    

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                          
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
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รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   ๒.๓ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 125,0๐๐ บาท   
   ๒.๓.1 ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓01๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป เทป เก้าอ้ี
พลาสติก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

     

   ๒.๓.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จ านวน 50,0๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็ นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 
ผงซักฟอก ถุงใส่ขยะ ถังขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
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จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
   ๒.๓.3 ประเภทเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐) จ านวน 10,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า  รองเท้า ถุงมือ  เข็ม
ขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อกันฝน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 

    

   ๒.๓.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (๓๓๐๙๐๐) จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ค่าชุดทดสอบฟอร์มาลีนในอาหาร ชุดทดสอบ
คลอรีนในน้ า ชุดทดสอบต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 

    

   ๒.๓.๕ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๓๐๐) จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นหรือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

     

  ๓. งบลงทุน (๔๐๐๐๐๐) รวม 22,0๐๐ บาท   
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   ๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ (๔๑๐๐๐๐) รวม 22,0๐๐ บาท   
   ๓.๑.1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (๔๑๐10๐)      

    

(1) เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  จ านวน 1 ตัว 
ใช้ทดแทนของเดิม 
รายละเอียด 
- กว้างไม่น้อยกว่า  65 ซม. 
- ยาวไม่น้อยกว่า 135 ซม. 
- สูงไม่น้อยกว่า  75 ซม. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
46 ล าดับที่ 6 
- ราคาจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ 

จ านวน 7,0๐๐ บาท   

    

(2) เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน 2 ตัว  
ใช้ทดแทนของเดิม 
รายละเอียด 
- หนัง PU + PVC  
- ความกว้างที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ซม. 
- ความลึกที่นั่งไม่น้อยกว่า 47 ซม. 
- ความสูงพนักพิงไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
- มีแขนเก้าอ้ี 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
46 ล าดับที่ 5 
- ราคาจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ  

จ านวน 6,0๐๐ บาท   

    

(3) เพ่ือจัดซื้อชั้นแฟ้มเหล็ก   จ านวน 1 ตู้  
รายละเอียด 
- ชั้นแฟ้มเหล็ก 30 – 40 ช่อง  
- ขนาด 92.1*31.1*176 ซม. 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ ว 
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

จ านวน 9,0๐๐ บาท   
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(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2561 หน้าที่ 
46 ล าดับที่ 7 
- ราคาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มี
ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   30,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)     
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓) รวม 30,๐๐๐ บาท   
  ๑. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 30,๐๐๐ บาท   
   ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 30,๐๐๐ บาท   

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

โครงการป้องกันไข้เลือดออกและก าจัดยุงลาย 
เพ่ือจ่ายในการด าเนินโครงการฯ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทน  ค่าพาหนะ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 147 ล าดับที่ 3   
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

3๐,๐๐๐ บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  643,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) รวม 643,440 บาท   
  ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 643,440 บาท   
   ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 643,440 บาท   
   ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 595,440 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ของ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

     

   ๑.๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) จ านวน 48,000 บาท   

    

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
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29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  90,0๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)     
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒) รวม 90,0๐๐ บาท   
  ๑. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 90,๐๐๐ บาท   
   ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 90,๐๐๐ บาท   

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือค่าเช่าทรัพย์สิน
อ่ืนที่จ าเป็น ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 154 ล าดับที่ 6 

จ านวน 20,000 บาท   

    

(2) โครงการระดมความคิดเห็น ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ 
ของเทศบาล 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการประชุมผู้น าชุมชนการระดมความ
คิดเห็น การเลือกตั้งกรรมการต่างๆ เช่น กรรมการชุมชน 
กรรมการ อสม. เป็นต้น การจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา ฯลฯ 

จ านวน 2๐,000 บาท   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 155  ล าดับที่ 10    

    

(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 
เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือค่าเช่าทรัพย์สิน
อ่ืนที่จ าเป็น ค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 155  ล าดับที่ 9    

จ านวน 50,000 บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   80 ,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)     
  งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม 80,๐๐๐ บาท     
    ๑. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 80,๐๐๐ บาท     
    ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 80,๐๐๐ บาท     

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนครูผู้ฝึกสอน ค่าเบี้ยเลี้ยง
นักกีฬา ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินโครงการฯ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 158 ล าดับที่ 5  

จ านวน 8๐,๐๐๐    บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  30 ,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)     
  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) รวม 30,๐๐๐ บาท     
    ๑.งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 30,๐๐๐ บาท     
    ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 30,๐๐๐ บาท     

   
๑.๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

     

    

 

โครงการจัดงานวันกตัญญู 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียงหรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นที่
จ าเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564)  หน้าที่ 159 ล าดับที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน ๓๐,๐๐๐    บาท   
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,689,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)     
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) รวม 2,689,740 บาท     
    ๑. งบบุคลากร (๒๐๐๐๐๐) รวม 2,155,740 บาท     
      ๑.๑ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (๒๒๐๐๐๐) รวม 2,155,740 บาท     
      ๑.๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จ านวน 1,002,000 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535    
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

          

   1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 2,700 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

     

      ๑.๑.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จ านวน 42,000   บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร
ท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
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- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 
 

   ๑.๑.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (๒๒๐๕๐๐) จ านวน ๒66,760 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ของ ลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ตามกรอบการบริหารงานบุคคล   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

     

      ๑.๑.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จ านวน 801,360 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานในกองช่างพร้อมเงินปรับปรุงต าแหน่ง ตามกรอบการ
บริหารงานบุคคล   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

         

   ๑.๑.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๘๐๐) จ านวน 40,920 บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปตามกรอบการบริหารงานบุคคล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
29 กรกฎาคม 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

     

  ๒. งบด าเนินงาน (๓๐๐๐๐๐) รวม 534,0๐๐ บาท   
   ๒.๑ หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน (๓๑๐๐๐๐) รวม 124,000   บาท   
   ๒.๑.๑ ประเภทค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)  จ านวน 84,000   บาท   
     ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตาม      
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ระเบียบฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   ๒.๑.๒ ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จ านวน 3๐,๐๐๐  บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2541  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

     

   
๒.๑.๓ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๓๑๐๓๐๐)  

จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท 
  

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  

     

   ๒.๒ หมวดค่าใช้สอย (๓๒๐๐๐๐) รวม 50,๐๐๐ บาท   
   ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จ านวน 10,๐๐๐ บาท   

    

 

- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   
๒.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐) 

   
  

    

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  

จ านวน 30,๐๐๐    บาท 

  

   ๒.๒.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐)      

    

 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 

จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท 
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รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   ๒.๓ หมวดค่าวัสดุ (๓๓๐๐๐๐) รวม 360,๐๐๐ บาท   
   ๒.๓.1 ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓01๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสารหมึกถ่ายเอกสาร 
ปากกา ดินสอ ยางลบ  ไม้บรรทัด ม้วนเทป คลิป เทป เก้าอ้ี
พลาสติก น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

     

   ๒.๓.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จ านวน 2๐๐,๐๐๐   บาท   

    

 

เป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิซต์
ไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
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จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
 
 

   ๒.๓.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จ านวน 100,๐๐๐ บาท   

    

 

เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ อิฐหรือซีเมนต์ บล็อกปูน 
ซีเมนต์ กระเบื้องสังกะสี ตะปู ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

     

   ๒.๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๓๐๐) จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นหรือบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,846,0๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)     
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (๐๐๓๑๒) รวม 2,846,0๐๐ บาท     
    ๑. งบลงทุน (540000) รวม 2,846,0๐๐ บาท     
     ๑.๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 2,846,0๐๐ บาท     

   
๑.๑.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
(๔๒1000) 

จ านวน 1,346,0๐๐ บาท 
  

    

 

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองส้มแป้น – ถนนควนเกยไสเลียบ  
หมู่ที่ 3 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ขยายผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลเขาชุมทอง เลขที่
002/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้าที่ 131 ล าดับที่ 33 

ตั้งไว้ 1,346,000 บาท 

  

   
๑.๑.2 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรังปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๔๒1100) 

จ านวน 1,500,0๐๐ บาท 
  

    

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยพ่อท่านเกลี้ยง หมู่ที่ 5  
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ขยายผิวจราจรผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือพ้ืนที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง เลขที่ 001/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.
2561 – 2564) หน้าที่ 124 ล าดับที่ 6 

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   
  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62       

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

          
                                
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,392,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

    

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)     
  งานงบกลาง (๐๐๔๑๑) รวม 12,392,000 บาท     
    ๑. หมวดงบกลาง (๑๑๐๐๐๐) รวม 12,392,000 บาท     
      ๑.๑ งบกลาง (๑๐๐๐๐๐) รวม 12,392,000 บาท     
   ๑.๑.๑ ประเภทช าระหนี้เงินต้น (๑๑๐๑๐๐) จ านวน 2,498,230 บาท   

    

เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ส านักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อ ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ให้ถูก
สุขลักษณะจ านวน ๕ ,๙๕๖ ,000 บาท ตามสัญญา  เลขท่ี 
๑๓๓๒/๒๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 255๖ ช าระงวดที่ 
5 จ านวน ๖๙๘,230 บาท 

   

  

    

เพ่ือจ่ายช าระหนี้ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารกรุงไทย  
เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง/เพ่ิม ท่อส่งน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง จ านวน  13,430,000 บาท ตามค า
ขอเลขที่ CL 10813300016101 วันที่ 9 มีนาคม 2561 
ช าระงวดที่ 1 จ านวน  1,800,000 บาท  

   

  

      ๑.๑.๒ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (๑๑๐๓๐๐) จ านวน 188,805 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง
ค่าตอบแทน 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
2) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
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   1.1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) จ านวน 6,856,920 บาท   

    

 

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560) 
- หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว0541 ลงวันที่ 30 
มกราคม 2561 

     

   1.1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จ านวน 1,285,200 บาท   

    

 

เงินสงเคราะห์คนพิการส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ  
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
- หนังสือ ที่ มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน  
2560 

     

      ๑.๑.5 ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (๑๑๐๙๐๐) จ านวน ๖,๐๐๐ บาท     

     

 

เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ ส าหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยโรคเอดส์  รวมจ านวน ๑ คนๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- หนังสือที่ มท 08 10.6 /ว 1 198  ลงวันที่ 20 มิถุนายน   
2560 

         

      ๑.๑.6 ประเภทเงินส ารองจ่าย (๑๑๑๐๐๐) จ านวน 128,975 บาท     

     

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ  
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยภัยแล้ง ภัยหนาวฯลฯ )หรือกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากท่ีงบประมาณตั้งจ่ายไว้  หรือ
เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ  
กรณีท่ีมีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 
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      ๑.๑.7 ประเภทเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน (๑๑๑๑๐๐)        

     

 

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
เกี่ยวกับการจราจรต่าง ๆ  ใช้ในการทาสี ตีเส้น การจัดท า
เครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจากเงิน
ค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2539  

จ านวน 20,000 บาท 

    

    

 

(๒) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 ๖2 โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 และตาม
หนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ที่ 100/2545 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหก  ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  (ไม่
รวมเงินกู้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  

จ านวน 65,870 บาท 

  

    

 

(๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง 
เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 
1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550  

จ านวน 100,000 บาท 

  

    

 

(๔) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 
2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553  

จ านวน 100,000 บาท 

  

   
๑.๑.8 ประเภทเงิน ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา   
(๑๑๐๔๐๐) 

จ านวน 
 

65๐,๐๐๐ 
 

บาท 
 

  

    

 

เพ่ือช่วยเหลือกิจการประปาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

   

  

   ๑.๑.9 ประเภทเงินช่วยพิเศษ (๑๑๑๒๐๐) จ านวน 40,๐๐๐ บาท   

    

 

 - เงินช่วยค่าท าศพ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพ พนักงาน ลูกจ้างท่ีเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการ จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือส านักงาน 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. 
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เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วย
พิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561 

    

 

- เงินค่าท าขวัญพนักงานและลูกจ้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าท าขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ 
ตามสิทธิอันพึงได้รับ จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
ท าขวัญและการพิจารณาเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.
2550  
- หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 291 ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2552 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินท าขวัญข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  

    

 

- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินด ารงชีพ แก่
ผู้ประสบภัย หรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม ตามประราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  
จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ 

   

  

    

 

- เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญ
หายเนื่องจากการท างานให้ราชการ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทน กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ
หาย เนื่องจากการท างานให้ราชการ จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือ
ราชการ 

   

  

    
1.๑.10 ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) (๑๒๐๑๐๐) 

จ านวน 
 

452,000 
 

บาท 
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เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย  ของรายรับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 
ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550  ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500 

2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  
2558  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  
2558  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 



หน้า  | ๑๔๑ 
 
 

ส่วนที่  ๓ 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

รายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
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 รายรับจริง 
หมวดรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายน้ าจาก
มาตรวัดน้ า 

725,574.00 498,272.00 511,060.00 

ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ า 3,197.55 3,012.65 1,131.65 
ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

4,200.00 3,600.00 3,200.00 

ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการประปา 

907,000.00 650,000.00 650,000.00 

ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด ๐.00 ๐.00 0.00 
รวมรายรับ 1,639,971.55 1,154,884.65 1,165,391.65 

 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

ค าแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562 

 รายจ่ายจริง 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
งบด าเนินงาน 1,590,366.04 1,138,012.75 969,957.09 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 873,561.37 521,400.00 405,000.00 
ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุง หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

37,610.00 24,210.00 0.๐๐ 

ประเภทวัสดุส านักงาน 4,500.00 9,000.00 ๐.๐๐ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 31,315.00 38,000.00 0.๐๐ 
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.๐๐ 
ประเภทวัสดุอื่น ๆ 1,200.00 8,250.00 0.๐๐ 
ประเภทวัสดุการเกษตร 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
ประเภทค่าไฟฟ้า 642,179.67 537,152.75 564,957.09 
งบลงทุน 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

0.00 0.00 ๐.๐๐ 

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 0.00 0.00 ๐.๐๐ 
รวมรายจ่าย 1,590,366.04 1,138,012.75 969,957.09 

 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
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อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  1,640,๐๐๐ บาท  แยกเป็น     

     
  หมวดรายได้ รวม 1,640,๐๐๐ บาท     
      ประเภทรายได้จากการจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า รวม 982,5๐๐ บาท     
    ประมาณการจากจ านวนผู้ขอใช้บริการ 827 ครัวเรือน      
   ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ า จ านวน 3,5๐๐ บาท   
      ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา           
   ประเภทค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 4,0๐๐ บาท     
      ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา          
   ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ านวน 65๐,๐๐๐ บาท   

     
 

เพ่ือช่วยเหลือกิจการประปาเทศบาลต าบลเขาชุมทอง  
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
กิจการประปา  

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62       
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง   
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อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
          

                                
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  1,640,๐๐๐ บาท รายจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป แยกเป็นงบด าเนินงาน เป็นเงิน 1,640,๐๐๐  บาท 

    

      ๑. งบด าเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม 1,640,๐๐๐ บาท     
      ๑.๑ หมวดค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม 705,๐๐๐ บาท   
   1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 650,000 บาท   

    

 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบประปา หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างบุคคล 
ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

     

   ๑.๑.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จ านวน 5๕,๐๐๐ บาท   

     

  

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ)  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง
ให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  

     



หน้า  | ๑๔๕ 
 
 

ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง 
การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      ๑.๒ หมวดค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑85,๐๐๐ บาท   

   ๑.๒.๑ ประเภทวัสดุส านักงาน (๓๓๐๑๐๐) จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น แบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานประปา กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ      

 

 

   

   ๑.๒.๒ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จ านวน 100,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่าง ๆ อิฐ หรือซีเมนต์   
บล็อก  ปูนซีเมนต์   กระเบื้อง ท่อประปา อุปกรณ์ประปา 
ก๊อกน้ า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ๑.๒.๓ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จ านวน ๓0,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  หลอดไฟฟ้า  
สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  เทปแผงวงจร เบรกเกอร์ เทปพัน
สายไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

 

 

   

   ๑.๒.๔ ประเภทวัสดุอื่น (๓๓๑๗๐๐) จ านวน 30,๐๐๐ บาท   

     

เพ่ือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ า มิเตอร์ น้ า ไฟฟ้า หรืออ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ในงานประปา เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

 

 

   

      ๑.๒.๕ ประเภทวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จ านวน 5,๐๐๐ บาท     

     

  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริงเกอร์ เมล็ดพืช ถุงเพาะช า และ
อ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
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0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   

   ๑.๓ หมวดค่าสาธารณูปโภค (๓๔๐๐๐๐) รวม ๗๕๐,๐๐๐ บาท   
   ๑.๓.๑ ประเภทค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จ านวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท   

    

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า งานกิจการประปา 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                    

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

           
แผนงาน 

  

   
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการประปา 

650,000                 650,000 

เงินช่วยพิเศษ 40,000                 40,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                     

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 20,000                 20,000 

(๒) ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

65,870                 65,870 

(๓) เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล 
เขาชุมทอง 

100,000                 100,000 

(๔) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

100,000                 100,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000                 6,000 

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 2,498,230                 2,498,230 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 188,805                 188,805 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,856,920                 6,856,920 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

452,000                 452,000 

ส ารองจ่าย 128,975                 128,975 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,285,200                 1,285,200 

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                120,000 120,000 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                1,490,400 1,490,400 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ี                 198,720 198,720 
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ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เงินเดือนนายก/รองนายก                 695,520 695,520 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                120,000 120,000 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   801,360     595,440   473,040 664,080 1,020,600 3,554,520 

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง   40,920     48,000   10,380 36,000 86,280 221,580 

เงินเดือนพนักงาน   1,002,000       1,145,640 981,480   5,959,560 9,088,680 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   266,760             891,240 1,158,000 

เงินประจ าต าแหน่ง   42,000       42,000 42,000   246,000 372,000 

งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   30,000             94,100 124,100 

ค่าเบี้ยประชุม                 20,000 20,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

                115,000 115,000 

ค่าเช่าบ้าน   84,000             190,400 274,400 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

  10,000       30,000 5,000   15,000 60,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   10,000       80,000 154,000 10,000 530,000 784,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

                20,000 20,000 

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

                    

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

                40,000 40,000 

(1) โครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

              20,000   20,000 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

            20,000   100,000 120,000 

(๑) โครงการแข่งขันฟุตบอล
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

    80,000             80,000 
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(๑) โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนต่าง ๆ ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

              20,000   20,000 

(๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการชุมชน 

      20,000           20,000 

(2) โครงการจ้างเหมาบุคคลท า
ความสะอาดตลาดสดและห้องน้ า
เทศบาลต าบลเขาชุมทอง 

                86,400 86,400 

(2) โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

              15,000   15,000 

(2) โครงการระดมความคิดเห็นใน
การจัดท าโครงการต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

      20,000           20,000 

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

            349,210     349,210 

(๒) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดท่ี
สาธารณะ 

                15,000 15,000 

(๒) โครงการงานปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และงานกู้ชีพกู้ภัย 

              864,000   864,000 

(3) โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

              15,000   15,000 

(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตร ี

      50,000           50,000 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลเขาชุมทอง 

                500,000 500,000 

(๓) โครงการฝึกอบรม ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

              60,000   60,000 

(4) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถ่ินและวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 
 

                20,000 20,000 

(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎจราจรและรณรงค์สวมหมวก
นิรภัยส่งเสริมความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

              15,000   15,000 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   30,000               30,000 

โครงการจัดงานวันกตัญญู     30,000             30,000 

โครงการป้องกันไข้เลือดออกและ
ก าจัดยุงลาย 

          30,000       30,000 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

          25,000       25,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   10,000       10,000 10,000   140,000 170,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย           10,000   10,000   20,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               30,000 60,000 90,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์   30,000       15,000 30,000   80,000 155,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   200,000             30,000 230,000 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                 390,000 390,000 

วัสดุกีฬา             10,000     10,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง               19,500   19,500 

วัสดุงานบ้านงานครัว           50,000 10,000   30,000 90,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์           20,000   20,000 10,000 50,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)             670,670     670,670 

วัสดุก่อสร้าง   100,000         10,000     110,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                 5,000 5,000 

วัสดุส านักงาน   30,000       30,000 20,000   80,000 160,000 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 50,000 50,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                 6,000 6,000 

ค่าไฟฟ้า                 350,000 350,000 

ค่าบริการไปรษณีย์                 20,000 20,000 

ค่าบริการโทรศัพท์                 120,000 120,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                     

(1) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  
จ านวน 1 ตัว 

          7,000       7,000 

(1) เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างาน เหล็ก  
จ านวน 3 ตัว 

            21,000     21,000 
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(2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   
จ านวน 2 ตัว 

          6,000       6,000 

(2) เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน   
จ านวน 3 ตัว 

            9,000     9,000 

(3) เพื่อจัดซื้อช้ันแฟ้มเหล็ก   
จ านวน 1 ตู้ 

          9,000       9,000 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                     

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA  
จ านวน 1 ตัว 

            2,500     2,500 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

                    

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม
บ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

                250,000 250,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่                     

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) ขนาด 40 น้ิว  จ านวน 
1 เครื่อง 

            13,100     13,100 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                     

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองส้ม
แป้น – ถนนควนเกยไสเลียบ  
หมู่ท่ี 3 ต าบลควนเกย อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1,346,000               1,346,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

                    

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยพ่อท่านเกลี้ยง หมู่ท่ี 5  
ต าบลควนเกย อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  1,500,000               1,500,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

                    

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีท่ี 
6 ส าหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 

            1,200,000     1,200,000 

รวม 12,392,000 5,535,740 110,000 90,000 643,440 1,509,640 4,041,380 1,798,580 14,279,220 40,400,000 

 


